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لغة  ؛م أرقى العمومإلى من أضاءت في نفسي شعاع األمل والنجاح والسعي ُقُدمًا نحو تعم  

 جانبي معينة ألحقق اإلنجازالقرآن الكريم، ووقفت ب

 زوجتي

 

 ...يا، ودفاعًا عن قضيتياتبًا لمعربية وسعيًا لرفعبالقمم حُ  إلى كل من خط  
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 الشكر والتقدير

ستاذ الدكتور عيسىى برىومىة، الىذي والتقدير واالحترام ألستاذي ومشرفي األ رأتقدم بجزيل الشك

رشادي واألخذ بيدي حت ألُ لم ي    ى يخرج بحثي بالصورة المرجوة.جيدًا في توجييي وا 

 والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة.

ل اهلل ليىم جميعىًا اليدايىة أيم من األصىدقاء فىي إنجىاز ىىذه الرسىالة، وأسىكما أشكر كل من أس

 والتوفيق والرشاد، وأن يزيدىم عممًا.
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 الممخص بالمغة العربية
 التفكير المساني التطبيقي لعبد القادر الفاسي الفيري

 سة في المنيج والرؤيةدرا

 إعداد الطالب
 ماجد عارف محمد السبيعات

 المشرف
 األستاذ الدكتور عيسى عودة برىومة

 أستاذ المسانيات
 

والنظػر يػي  ،عبدالقادر الفاسي الفهري المساني التطبيقي ُمنجزهدؼ هذا البحث إلى دراسة 
نجازاتػػ  يػػي مجػػاؿ واالزدواجيػػة  ،والثنائيػػة المغويػػةوالتخطػػيط المغػػوي،  ،المغويػػة السياسػػة :جهػػودو واج

كتبػػػ  والحػػػوارات التػػػي  ،الفهػػػري اتيػػػي مقارباتػػػ  مػػػف دراسػػػالبحػػػث  انطمػػػؽالمغويػػػة، والمحػػػطم ، و 
 جريت مع .أ

أقػػواؿ الفاسػػي الفهػػري يػػي هػػذو الباحػػث  إذ ذكػػر عتمػػد البحػػث عمػػى مػػنهح وحػػفي تحميمػػي وا
ات يموضػػوع، وحػػاوؿ إبػػراز ا  ػػكالالموايقػػة أو المخالفػػة يػػي ال البػػاحثيف أقػػواؿ المجػػاالت، وعػػرض

 ، وما يحيط بها مف ُ َب  وأوهاـ.هاالتي تواج  المغة لمخروج مف مأزق

الفهػػػري مػػػف خػػػتؿ ا ضػػػايات التػػػي أضػػػايها إلػػػى الفاسػػػي ًا لم ػػػروع تقييمػػػ وعػػػرض البحػػػث
، وانتهػػػى بػػػذكر جوانػػػب القحػػػور يػػػي خاحػػػة لم ػػػهد المغربػػػيعامػػػة، وا لم ػػػهد المسػػػاني العربػػػيا

 ساني التطبيقي.م روع  الم

يػي  –يػي ظػؿ ايػاب السياسػة الفاعمػة  –ويجد الباحػث اههميػة البالغػة لمغػوييف والمسػانييف 
ْوا إلػى قواعد والضوابط المغويػة، وأف يسػعإبراز قناعاتهـ العممية، وأف يتكمموا ييما يي  خروج عف ال

الفهػػري كانػػت لػػ   فاسػػيالأف لمسػػانيات يػػي المحػػيط العربػػي والمغربػػي، وكانػػت أهػػـ النتػػائح اتمكػػيف 
يدراسػات  يػي التخطػيط المغػوي والسياسػة المغويػة لهػا اعتبارهػا   جهود رائدة يي المسانيات التطبيقيػة

تحػػدل لمػػف نظػػر إلػػى المغػػة العربيػػة بػػازدرا ، وَسػػم ط  يػػي مجالهػػا، ثػػـ إف المسػػاني الفاسػػي الفهػػري
ت الخارجيػة والقػرارات الداخميػة وك ػؼ دور السياسػاالضو  عمى وضعية المغة العربية يػي بيئتهػا، 
،  حػػػتؿ المغػػػة اهجنبيػػػة مكػػػاف المغػػػة العربيػػػة، أو التػػػي تخضػػػط لضػػػغوط خارجيػػػة أو تبعيػػػة لهػػػا

إضعاؼ موقعها، ويظهر اهمر جميا يي التعميـ، ومف ثـ مناداة الغربييف بترسيـ المهجات بدال مف 
 المغة العربية أو معها. 
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 المقدمة

 ،والحػتة والسػتـ عمػى النبػي العربػي المبعػوث بالهػدل وديػف الحػؽالحمدهلل رب العػالميف، 

 ما بعد،وعمى آل  وححب  ومف تبع  بإحساف إلى يـو الديف، أ

ؼ اهلل المغػػة العربيػػة وريػػط مكانتهػػا بػػأف جعمهػػا لغػػة القػػرآف الكػػريـ، وهنهػػا لغػػة هػػذا يقػػد  ػػر  

ية، واسػػتطاعت أف تعب ػػر بجػػدارة الػػديف، امتػػدت بامتػػدادو، وازدهػػرت مػػط ازدهػػار الحضػػارة ا سػػتم

 عما وحمت إلي  هذو الحضارة مف تطور ورقي.

ومػػػط دخػػػوؿ الحمػػػتت االسػػػتعمارية لمػػػبتد العربيػػػة، بػػػدأت المغػػػة العربيػػػة تتعػػػرض لحمػػػتت 

 مواكبة التطور. والعجز عفت وي ، ومحاوالت إقحا ، واتهمت بالجمود 

 إذ  الكبيػػر عبػػدالقادر الفاسػػي الفهػػري ومػػف هنػػا جػػا  البحػػث ليتنػػاوؿ نظػػرة المسػػاني المغربػػي

ط الضػو  عمػى وضػعية المغػة العربيػة يػي بيئتهػا، م  تحدل لمف نظر إلى المغة العربية بازدرا ، وسَ 

وك ػػؼ دور السياسػػات الخارجيػػة والقػػرارات الداخميػػة التػػي تخضػػط لضػػغوط خارجيػػة أو تبعيػػة لهػػا، 

 ،اؼ موقعهػا، ويظهػر اهمػر جميػًا يػي التعمػيـ حتؿ المغة اهجنبيػة مكػاف المغػة العربيػة، أو إضػع

 ومف ثـ مناداة الغربييف بترسيـ المهجات بداًل مف المغة العربية أو معها.

يػػي الم ػػهد المغربػػي خاحػػة  المسػػاني موقػػط الفاسػػي الفهػػري ودورو وتػػأثيرو البحػػث وقػػد بػػّيف

 والعربي عامة.

تناوؿ المبحث األول3 حثيف، عمى مبألول الفصل االبحث يي ثتثة يحوؿ، ا تمؿ  وانتظـ

السياسػػػة المغويػػػة وا جػػػرا ات،  المعنػػػى المغػػػوي واالحػػػطتحي لمسياسػػػة المغويػػػة، وأهػػػـ خحػػػائص

أهـ الم ػكتت والحمػوؿ، وتنػاوؿ أهػداؼ السياسػة و أمثمة توضيحية لتجارب بعض الدوؿ،  وعرض

 ذكر أهـ التجارب العالمية.و المغوية 
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جرا اتػ  و  ،المغوي وتعريف تناوؿ التخطيط يالمبحث الثاني أما  هدايػ ، أثـ أهػـ خحائحػ  واج

 ذكر تجارب عدد مف الدوؿ.و 

يتحدث عف السياسة المغوية والتخطيط المغوي يي الوطف العربي، وذلؾ  الفصل الثاني3أما 

 تحدث عف بعض التجارب العربية. 3 األول3مف ختؿ مبحثيف

المغويػػة والتخطػػيط المغػػوي مػػف  دور الفاسػػي الفهػػري يػػي السياسػػةلػػ عػػرض والمبحىىث الثىىاني3

 ختؿ كتب  ومقاالت .

يػي الفهري دور ل المبحث األول كاف ،تناوؿ تقييمًا لم روع الفاسي الفهري والفصل الثالث3

الم ػػهد المغربػػي وسػػػمط الضػػو  عمػػػى الطفػػؿ المغربػػػي والمغػػة، ثػػػـ تحػػدث عػػػف اخػػتتالت الوضػػػط 

 عمومًا. المغوي

والتخطػػيط  ،ظػػات يػػي موضػػوع السياسػػة المغويػػةو عمػػى بعػػض الممح المبحىىث الثىىانيوقػػؼ و 

 واالحطتح. ،والتعددية المغوية

أف  ولعػػؿ هػػذا البحػػث يبػػيف مػػدل حػػرص عبػػدالقادر الفاسػػي الفهػػري عمػػى المغػػة العربيػػة، إال

المرايػؽ كايػة، الم كمة التي يواجهها أف الطبقة الحاكمة المتحك مة تعمػؿ عمػى تقويػة الفرنسػية يػي 

اـ السياسػات المعاديػة لمغػة متماسػكة أمػوالمجامط المغوية جميعػًا لت ػكيؿ كتمػة لمثقفيف ياستنهض ا

ـ  السػعي إلػى تقويػة المغػة العربيػة ومواكبتهػا  العربية، وأماـ التحديات التي تضعؼ المغة العربية، ثػ

خػػرل لتكػػوف لغػػة عالميػػة، وال يتحقػػؽ هػػذا إال إذا كػػاف كػػؿ مػػواطف قمبػػ  مػػط لغتػػ  يحبهػػا اهغػػات لمّ 

 يط عنها ويتخذها لغة تواحؿ وتبادؿ.ويدا

 وهلل الحمد والمن ة
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 (1)سيرة ذاتية مختصرة                           

 عبد القادر الفاسي الفيري د.                      

 ـ.1947مواليد ياس، المممكة المغربية، سنة  مف 

 بعض المؤىالت والميام والجوائز

 (- -1986يات بالمغرب )مؤسس لجمعية المسان رئيس< 

 ( 1994أستاذ باحث ومدير دراسات السمؾ العالي والدكتوراة بجامعة محمػد الخػامس بالربػاط-

2005.) 

  دكتػػػور دولػػػة ودكتػػػور السػػػمؾ الثالػػػث، جامعػػػة بػػػاريس السػػػوربوف، تخحػػػص المسػػػانيات العامػػػة

 (.1981و 1972والعربية ويق  المغة )

 (.2005-1994) مدير معهد الدراسات واهبحاث لمتعريب 

 ( 2003-1999عضو المجنة الممكية الخاحة  حتح نظاـ التربية والتكويف بالمغرب.) 

 ( 2005-1994مدير مؤسس مجمة أبحاث لسانية ون رة التعريب.) 

  ،ـ أي تػػػي محاضػػر مػػػدعو إلػػػى عػػدد مػػػف المػػػؤتمرات والجامعػػػات الدوليػػة، ضػػػمنها سػػػتانفرد، واج

ليدف، و توت اارت، وباحث م ارؾ يي عدد مف م ػاريط هاريرد، وباريس الثالثة والسابعة، و 

 البحث العممي دوليا، وخبير لساني دولي.

 (.2008-2007) أستاذ ليفرليـو يي الجامعات البريطانية 

                                                 

  2016  1  ٍادٌي  لخريرلً  مطياٍٍات  يط،يٍع  ىؼروي   ليرعٍي   ػيياً   يٌَظر: حفيٍ،  ىميي   لعمؼيير(1)
 .8–6ص
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 .عضو عامؿ بالمجمط العربي الميبي 

 .عضو مجمس أمنا  مركز الممؾ عبد اهلل الدولي لخدمة المغة العربية )سابقًا(، الرياض 

 لعممي عمى مجمة المسانيات العربية، مركز الممؾ عبد اهلل الدولي، الرياض.الم رؼ ا 

 .عضو المجمس العممي لم روع المعجـ التاريخي لمغة العربية، الدوحة 

 .عضو مجمس أمنا  المنظمة العربية لمترجمة، بيروت 

 ( 1992حاحؿ عمى جائزة االستحقاؽ الكبرل يي الثقاية والعموـ، وزارة الثقاية المغربية.) 

 ( 2006حاحؿ عمى جائزة الممؾ ييحؿ الدولية يي المغة واآلداب، الرياض.) 

  حاحػػؿ عمػػى ميداليػػة ا يسيسػػكو الذهبيػػة لمتميػػز يػػي تطػػوير البحػػث المسػػاني العربػػي والنهػػوض

 (.2012بالمغة العربية )

  حاحػػػػؿ عمػػػػى ميداليػػػػة جامعػػػػة اهخػػػػويف الذهبيػػػػة لمخػػػػدمات المتميػػػػزة يػػػػي المسػػػػانيات العربيػػػػة

(2013.) 

 بعض المؤلفات 

  ،السياسة المغوية يي البتد العربية: بحثًا عف بيئة طبيعية، عادلة، ديمقراطيػة، ناجعػة، بيػروت

 .2013دار الكتاب الجديد المتحدة، 

  ،ذرات المغة العربيػة وهندسػتها، دراسػة استك ػايية أدنويػة، بيػروت، دار الكتػاب الجديػد المتحػدة

2010. 

 عمػري( بيػروت، لعربي ) با تراؾ د.نادية ا – يرنسي – ية، إنجميزيمعجـ المحطمحات المسان

 .2009دار الكتاب الجديد المتحدة، 
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  ،2007المغة والبيئة: أسئمة متراكمة، الرباط، من ورات زاوية. 

  ،أزمػػة المغػػة العربيػػة بػػالمغرب، الربػػاط، من ػػورات زاويػػة، وبيػػروت، دار الكتػػاب الجديػػد المتحػػدة

2005. 

 1997وسيط، بيروت، المركز الثقايي العربي، المعجمة والت. 

  ،1990البنا  الموازي، الدار البيضا ، دار توبقاؿ لمن ر. 

  ،1986المعجـ العربي، الدار البيضا ، دار توبقاؿ لمن ر. 

  المسػػانيات والمغػػة العربيػػة، الػػدار البيضػػا  دار توبقػػاؿ لمن ػػر، بيػػروت، عويػػدات، بغػػداد، آيػػاؽ

 .  1985عربية، 

 ج والرؤيةالمني

سعى الفاسي الفهري إلى بنا  النظريػة المغويػة العربيػة عمػى أسػس عمميػة حديثػة، وقػد أتػاح 

ل  المسار التعميمي الغني والمتنوع يي اهوساط الجامعية الغربية توظيػؼ المنػاهح العمميػة اهكثػر 

الدراسات المسػانية تقدما يي مقاربة المسألة المغوية يي العالـ العربي، والمساهمة يي تقعيد أحوؿ 

 التي تتناوؿ المغة العربية يي إطار مقارف.

وقد تجػاوز دائػرة البحػث المسػاني التقنػي ليتنػاوؿ مسػألة المغػة العربيػة يػي سػياقها الحضػاري 

والسياسػػػي العػػػاـ، حيػػػث ربػػػط بقػػػوة بػػػيف وضػػػط المغػػػة العربيػػػة والػػػدور الحضػػػاري لمعػػػرب يػػػي زمػػػف 

تواحػػمية وبطاقػػة هويػػة، بػػؿ هػػي عامػػؿ تموقػػط حاسػػـ يػػي  العولمػػة، يالمغػػة عنػػدو ليسػػت مجػػرد أداة

  بكة المبادالت االقتحادية والثقايية عبر العالـ.
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ويرل أف النهوض بالمغة العربية ليس مهمة البحث العممي وال  أف نخبة جامعية يقط، بػؿ 

 القتحادية.يتطمب قرارا سياسيا حازما، يعيد لمغة العربية وظائفها يي الحياة العامة وا دارية وا

تػػػػديف الجامعػػػػات المغربيػػػػة لمفاسػػػػي الفهػػػػري بػػػػدور تأسيسػػػػي يػػػػي ت ػػػػجيط االهتمػػػػاـ بحقػػػػؿ و 

المسانيات التوليدية بوج  خاص، يقد  ارؾ يي النقاش العمومي المغوي، وتبنى لهجػة  ػديدة ضػد 

دعػػاول االستعاضػػة عػػف الفحػػحى والتمكػػيف لمعاميػػة يػػي المغػػرب، كمػػا قػػاـ بتفنيػػد مػػزاعـ بعػػض 

 حركة اهمازيغية بدعول الطابط القسري لتعميـ العربية يي التاريخ المغربي.يحائؿ ال

 

 الدراسات السابقة

سػػتعرض أربػػط ة يػػي الكتػػب، والرسػػائؿ الجامعيػػة، أبعػػد مراجعػػة اهبحػػاث المن ػػورة والمتػػوير 

 دراسات سابقة، لها حمة بموضوع البحث.

ت مػف الػوطف العربػي( رسػالة ماجسػتير . عتقة السياسة المغوية بالتخطيط المغػوي )دراسػة حػاال1

 .(، جامعة قطر2015 – 2014لمطالبة: هدل الحيفي )

رحػػد  ت عمػػىهػػذو الدراسػػة عمػػى العتقػػة بػػيف السياسػػة والتخطػػيط المغػػوييف، واعتمػػد تركػػز 

يػػؿ السياسػػة مالسياسػػات المتبعػػة يػػي دوؿ العػػالـ المتقػػدـ، والخطػػط المغويػػة المرتبطػػة بػػ ، وكػػذلؾ تح

وطف العربي، وما يتحؿ بها مف تخطيط لغوي مف ختؿ تقديـ نماذج لحاالت دولية المغوية يي ال

 وعربية  لتتبيف مف ختلها العتقة بيف المتغّيريف.

نمػػػاذج تبػػػيف مػػػا تعانيػػػ  الػػػبتد العربيػػػة يػػػي السياسػػػة وتمتقػػػي هػػػذو الدراسػػػة مػػػط بحثػػػي بػػػذكر 

جػاالت التخطػيط طرحػي لمسػألة رؽ بحثي عمػا ذكرتػ  مػف متالمغوية واياب التخطيط المغوي، ويف

ي ومكتػػػب نػػػركػػػز البحػػػث عمػػػى جهػػػود المجمػػػط اهرد ، إذالجامعػػػة وقضػػػية االحػػػطتحات بتعريػػػ
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كما تناوؿ البحث التفكير المساني التطبيقي لعبدالقادر الفاسي الفهري يػي الػوطف  ب،تنسيؽ التعري

 العربي والمغربي.

متغيػػػرات الواقػػػط المغػػػوي، رسػػػالة ماجسػػػتير سػػػة وحػػػفية تحميميػػػة لا. التخطػػػيط المغػػػوي لمعربيػػػة، در 2

 ـ( جامعة الممؾ سعود.2010هػ/1413لمطالبة: أمؿ الرا د )

والتخطػػيط المغػػوي  ،تنػػاوؿ هػػذا البحػػث مناق ػػة القضػػايا اآلتيػػة: )التخطػػيط المغػػوي لمتعريػػب

ي والتخطػػػيط المغػػػػوي لتقعيػػػد المغػػػة العربيػػػة، والتخطػػػػيط المغػػػوي لتسػػػتخداـ الفعمػػػػ ،لمكتابػػػة العربيػػػة

لمعربية( مف ختؿ استعراض مفاهيمها والجهود واهعماؿ المنجزة يي مناق ػة الم ػكتت المتعمقػة 

 بها والحموؿ واالقتراحات المطروحة بخحوحها.

ويهدؼ البحث لرحد المحاوالت ا حتحية التي تعرضػت لهػا المغػة العربيػة عبػر تاريخهػا 

 والتي يمكف تحنيفها عمميات لمتخطيط المغوي.

اههػػداؼ بالنتػػائح لموحػػوؿ إلػػى مػػدل نجػػاح أو ي ػػؿ هػػذو المحػػاوالت يػػي  ت الباحثػػةوقارنػػ

 إطار التخطيط المغوي، ولموحوؿ إلى انعكاس هذو المحاوالت عمى الواقط المغوي العربي.

جػػرا ات وأهػػػداؼ، و  ذكػػػر و عػػرض بحثػػػي جانػػب التخطػػػيط ومػػا يتعمػػػؽ بػػػ  مػػف خحػػػائص واج

ؿ العربيػػػة يػػي مجػػػاؿ التخطػػيط، وبحػػػث موضػػػوع وبعػػػض الػػدو  ،تجػػارب عػػػدد مػػف الػػػدوؿ المتقدمػػة

 التعميـ والتعريب واالحطتح وا عتـ وا عتف يي بعض الدوؿ العربية.

. معػػػالـ نظريػػػة يػػػي السياسػػػة المغويػػػة عنػػػد الػػػدكتور عبػػػدالقادر الفاسػػػي الفهػػػري، لمػػػدكتور عمػػػي 3

، دار كنػوز وؿالقاسمي، بحث من ور يي كتاب: لسانيات، تخطيط، معرية، وتربية، الجز  اه

 .ـ2016هػ/1437المعرية لمن ر والتوزيط، عماف، 
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مغويػة يػػي حيػث تنػاوؿ مػا قدمػػ  الفاسػي الفهػري مػػف خػتؿ كتابيػ  المغػة والبيئػػة، والسياسػة ال

ذكػػر ييػػ  أف الفاسػي الفهػػري قػػدـ نظريػػة متكاممػة لمسياسػػة المغويػػة التػػي ينبغػػي أف الػبتد العربيػػة، و 

خػػص منطمقػػات نظريتػػ  يػػي خمػػس نقػػاط، وركػػز يػػي كتابتػػ  عمػػى رؤيػػة تبناهػػا البمػػداف العربيػػة، ولت

 تث وظائؼ رئيسة لها.يي ثغة التواحؿ مُ الفاسي الفهري لِ 

نما تناوؿ دور  الفاسي الفهري يي التخطيط ولـ يتوقؼ بحثي عمى جانب السياسة المغوية واج

 المغوي أيضًا.

مػػدكتورة لدراسػػات المعجميػػة العربيػػة ل. مسػػاهمة اهسػػتاذ عبػػدالقادر الفاسػػي الفهػػري يػػي تطػػوير ا4

حمػػاني، وهػػو بحػػث من ػػور يػػي كتػػاب لسػػانيات تخطػػيط معريػػة وتربيػػة الجػػز  زكيػػة السػػائ  د

 اهوؿ.

مقاربػػات الفاسػػي الفهػػري، وبينػػت مػػدل تػػأثرو بالمنػػاهح المعجميػػة الحديثػػة، الباحثػػة عرضػػت 

 وتأثيرو نظريًا وتطبيقًا يي عموـ المعجـ.

ية والقاموسية، ومساهمات  يي المحطمحية المسانية وأعطت إضاية ريت  المعجمظوتناولت ن

لما تضمن  قاموس الفاسي الفهػري )معجػـ المحػطمحات المسػانية( وهػذا جانػب مػف الجوانػب التػي 

   يي الوطف العربي.ساهمات الفاسي الفهري يي قضية المحطمأثنا  ذكر م  تناولها بحثي

 



 

 9 

 

 الفصل األول

 طيط المغويالسياسة المغوية والتخ

 

 المبحث األول3 السياسة المغوية.

 المبحث الثاني3 التخطيط المغوي.
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 السياسة المغوية والتخطيط المغوي

 تمييد3

حػيف ها ضػعفارتباط قوة المغة بقػوة دولتهػا، و القوؿ لدل أهؿ المعرية والرجحاف  مف بدهيات

هػػ( 456-هػػ384حػـز اهندلسػي )ر ابػف دَ تفقد الحاضنة التي تمارس ن اطها مف ختلهػا، وقػد َحػ

لغػة اهمػة إنما يقّيػد قاؿ: "ف أ ار إلى هذا التتـز بيف قوة المغة وقوة الدولة حي إذعف رؤية سابرة 

ت دولتهـ، وامب عميهـ عػدوهـ، فَ مِ مف تَ وأما ويراُاهـ.  ارها قوة دولتها ون اط أهمها،بوعمومها وأخ

منهـ موت الخواطر، وربمػا كػاف ذلػؾ  هـ، يمضموفٌ وا تغموا بالخوؼ والحاجة والذؿ وخدمة أعدائ

 .(1)ر عممهـ"او غتهـ ونسياف أنسابهـ وأخبارهـ وبسببًا لذهاب ل

وذكر الفاسي الفهري: "وال نقاش يي أّف الدولة طرؼ أساس يي حنط القػرار المغػوي، وأنهػا 

قػػػد أثبتػػػت وقػػػاؿ أيضػػػًا: "ل .(2)مسػػػؤولة عػػػف محػػػير المغػػػة الرسػػػمية يػػػي حػػػدودها، وخػػػارج حػػػدودها"

وبقػػا  المغػػة وانت ػػارها تحػػددو القػػوة السياسػػية أواًل،  نية والتاريخيػػة الرحػػينة أف إقػػرارالدراسػػات المسػػا

 .(3)"قبؿ ايرها

ومػػػػف هنػػػػا تن ػػػػأ الحاجػػػػة لمسياسػػػػة وأهميتهػػػػا لمحفػػػػاظ عمػػػػى المغػػػػة الرسػػػػمية ل مػػػػة وبقائهػػػػا 

 وديمومتها ون رها.

غػة واحػطتحًا، مبي نػًا مػدل ارتبػاط المغػة وسأتناوؿ مف ختؿ هذا الفحؿ تعريؼ السياسػة ل

وأثػر السياسػة يػي تحديػد الهوّيػة المغويػة لمػبتد، كمػا سػأتطرؽ ههػـ خحػائص السياسػة  ،بالسياسة

                                                 

 عألٍ مطً  ععٌ حسه  عإلحكاه وً أصيل  عألحكياه  يمقٍيأ: أحيي  ىميي   يارر  دعق عَوياد عمب ٌي ،  عٍيرلت (1)
 .32  ص1  ج2008

  2003  1عمفاضييً عمفيييري  ػقيي عمقادق  عمطٍاضيي  عمنالٌيي  وييً عمييقرد عمؼرعٍيي   دعق عمكديياط عمب ٌيي  عميدميي ،   (2)
 .6ص

 .14ٍفطه  ص(3)
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ممػة مػف االسػتعماالت مػط جأستعرض إجرا ات الػدوؿ لرسػـ سياسػتها المغويػة مػف خػتؿ و  المغوية،

لم ػػكتت والمعوقػػات التػػي تتطمػػب النظػػر ذكػػر أهػػـ ا، وألتجػػارب عػػدد مػػف الػػدوؿ أمثمػػة توضػػيحّية

 ها مف خحائص وسمات.ب ييها،  يجاد حموؿ مبتكرة مبنّية عمى يهـ البيئة المغوية وما يحيط

أذكػػػر أهػػػـ أهػػػداؼ السياسػػػة المغويػػػة، وأخػػػتـ بالحػػػديث عػػػف أهػػػـ التجػػػارب العالمّيػػػة يػػػي  ثػػػـ

تلهػا كيفيػة تنػاوؿ الم ػكتت موضػحًا مػف خ ،مػف الػدوؿ اً لسياسة المغوية، مستعرضًا نماذج أربعػا

دارتها يجاد حموؿ بما يتناسب وواقط الحاؿ يي تمؾ الدوؿ. ،المغوية واج  واج

بػػػػة ومػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالتخطيط مػػػػف قواعػػػػد الكتا ،التعريػػػػؼ ييػػػػ  يأتنػػػػاوؿأمػػػػا التخطػػػػيط المغػػػػوي، 

عػػرض أهػػـ خحػػائص التخطػػيط المغػػوي، وأهػػـ إجرا اتػػ ، وجممػػة ـ  أَ واحػػطتحات اهلفػػاظ، ومػػف ثَػػ

 أهداي .مف 

لمغػػة، مػػف  حػػتحات الداخمّيػػةالتجػػارب لعػػدد مػػف الػػدوؿ تتعمػػؽ با كمػػا سػػأذكر عػػددًا مػػف 

 .الكتابة، والعناية بالترجمةو  والتخمص مف العامي والدخيؿ، واحطتح الخط ،وضط المحطم 
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 المبحث األول

 السياسة المغوية

 السياسة لغة3 

 عؿ السائس.ل ي  بما ُيحمح  والسياسة: ياعمى القياـ       

 .(1)ُيقاؿ: هو يسوس الدواّب إذا قاـ عميها وراضها، والوالي يسوس رعيت 

 .(2)وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها. ويتف مجر ٌب قد ساس وسيس عمي : أد ب وُأّدب

أف يكػػوف قػػد  –موقػػؼ السياسػػّي  –ُيمحػػظ مػػف هػػذا المعنػػى أف الػػذي يقػػوـ يػػي هػػذا الموقػػؼ 

ثػػـ بعػػد ذلػػؾ يسػػتخدـ الحكمػػة مػػط المتابعػػة والقيػػاـ عمػػى اهمػػر الػػذي ُوك ػػؿ بػػ   ،باجُتهػػد عميػػ  وُأد  

رضػي  – ليحمح ، ولو تطمب اهمر استخداـ القوة واهمر والنهي، يمكؿ مقاـ مقاؿ، وقػاؿ عثمػاف

 .(3)أ دُّ مما يزُعُهـ القرآف" الناَس  السمطافُ  عُ زَ ا يَ لمَ ": هػ(35)ت  – اهلل عن 

"مػا بعػث اهلل قػاؿ:  – حػمى اهلل عميػ  وسػمـ –عػف النبػي -ي اهلل عن رض–وعف أبي هريرة 

 .(4)  : وأنت يقاؿ: نعـ كنت أرعاها عمى قراريط ههؿ مكة"نبيًا إال رعى الغنـ، يقاؿ أححاب

يػػإذا  ،يػػاهمر انتقػػؿ مػػف القيػػاـ عمػػى الػػدواب ورياضػػها إلػػى القيػػاـ بمػػا يحػػم   ػػؤوف النػػاس

تؾ عمػػى القيػػاـ بمحػػال  المكػػّرـ ر حػػمحة ايػػر العاقػػؿ، يقػػداسػػتطعت أف تػػرّوض وأف تقػػوـ عمػػى م

 العاقؿ ال مرية يي نجاحها وتفوقها.

                                                 

هيي    مطيياً عمؼييرط  ىيياد،  ش، ل، ش،   دعق 711-هيي 630ععييٌ ىَظييلق عألٍ،يياقي  ىمييي  عييٌ ىكييره  ينظرر  (1)
 .108ص  6ه   ج1414  3صادق  عٍرلت   

هي    عمقياىلش عميميٍع  ىةضطي  عمرضيام   817-هي 729عمفٍرلزخعادي  أعل اهر ىبٍي  عمي ٌٌ ىميي    ينظ  (2)
  8عٍييرلت  يمقٍييأ: ىكدييق يمقٍييأ عمدييرع  وييً ىةضطيي  عمرضييام   ع، ييرع : عمؼرططلضييً  ىمييي  ٍؼييٍو   

 .551  ص1ج ىاد،  ش، ل ش  ه 2005-ه 1426

 .988  ص3ه   ج1399عمي ٌَ   يمقٍأ: ويٍو ىمي   ندلت  دعق عمفكر   ه    ياقٌخ262ععٌ  ق   ػير  ت(3)

عمقياهر،   دعق ععيٌ عميٍي،و    صمٍح عمقطاقي  يمقٍيأ: أحيي   يارر  256 ت عمقطاقي  ىمي  عٌ إضياػٍل (4)
  .2262ه  قطو عمم ٌث  2004  1 
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 3اصطالحًا  السياسة 

دارة ضػوابط، وهػدؼ السياسػة إبػدوف حسف التدبير مرتبط بما يحػم  الػنفس، وأف ال يػدعها 

نمػػػا ياهمػػػور ورعايتهػػػا تعمػػػؽ اهمػػػر ، وال يتوقػػػؼ اهمػػػر عمػػػى المجموعػػػة التػػػي يقودهػػػا سياسػػػّي. واج

نمػا تتعػداو لت ػمؿ منػاحي الحيػاة، ومػف هػذو  باهيراد أيضًا، والسياسة ال تنححر ب ؤوف الحكػـ، واج

وأكثر الباحثيف يروف أف السياسة هي "االتجاهات الحياتية التي تتدخؿ ييها السياسة  ؤوف المغة، 

 .(1)"عمـ السمطة المنظمة يي الجماعات ا نسانية كاية

 مغوية3مصطمح السياسة ال

  )ـ_1942لسػاني يرنسػي وأسػتاذ المسػانيات االجتماعيػة، ولػد  – لػويس جػاف كػالفي(ؼ عرّ يُ 

بقولػػػ : "هػػػي مجمػػػؿ الخيػػػارات المتخػػػذة يػػػي مجػػػاؿ العتقػػػات بػػػيف المغػػػة والحيػػػاة  ةالسياسػػػة المغويػػػ

 .(2)االجتماعية، وبالتحديد بيف المغة والحياة يي الوطف"

ة المغويػػة بالدولػػة، إال أنػػ  يقػػوؿ: "وال ينبغػػي أف يسػػتبعد بارتبػػاط السياسػػ )كػػالفي(ومػػط إقػػرار 

القوؿ بارتباط السياسػة المغويػة بالدولػة احتمػاؿ وجػود سياسػة لغويػة عػابرة لمحػدود أو عمػى العكػس 

 .(3)مف ذلؾ مححورة بجماعة محدودة أحغر مف الدولة، وتتعايش يي كنفها مط جماعات أخرل"

سػيبقى فظ بمغاتها إف لـ تمؽ دعمًا سياسيًا، يػإف أمرهػا ومط ذلؾ يإف هذو اهقميات التي تحت

مححػػورًا، وتطبيػػؽ مطػػالبهـ المغويػػة محػػدودًا، وقػػد تقػػؿ درجػػة االهتمػػاـ بمغػػة اهقميػػة مػػف اهجيػػاؿ 

 ة لغوية ال ترعى هذو اهقميات.مالها أو محاربتها مف سياسالقادمة يي ظؿ إه

                                                 

 .7عألياضً  دعق دىشأ  صدلورجٍه  ىلقٌص  ى رل إمى ػنو عمطٍاض   يرجي : ضاىً عم قلعً  لجيا  (1)

  1رامفً  ملٌص جاً  حرط عمناات لعمطٍاضات عمنالٌ   يرجي : حطٌ حيس،  عميَظيي  عمؼرعٍي  مندرجيي    (2)
 .396  ص2008عٍرلت  

 .221ٍفطه  ص(3)
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المغويػة لمنقػد، مػػف ذلػؾ: "مػف يتخػذ قػػرار مسياسػة ل )كػالفي(التعريػؼ الػذي ذكػػرو قػد َتعػر ض و 

تنفيػػذ هػػذو الخيػػارات الواعيػػةل مػػف يفحػػؿ يػػي قابميتهػػا لمتنفيػػذ مػػف عدمػػ ل إذا كانػػت مؤسسػػة يمػػا 

ذا كػػانوا أيػػرادًا  يمػػا هػػويتهـل وهػػؿ َمػػْف ُيِعػػد الخيػػارات هػػو مػػف ينفػػذل ثػػـ مػػا هػػي اهسػػس طبيعتهػػال واج

يبقػػػي التعريػػػؼ  أعػػػدت بطريقػػػة عمميػػػةل كمػػػا العمميػػػة التػػػي نحكػػػـ بهػػػا عمػػػى مسػػػودة الم ػػػروع أنهػػػا

 العتقة اامضة بيف المغة والسياسة.

ولعؿ الضبابية التي يغرؽ ييها تعريؼ )كالفي( لمسياسة المغوية، تعود إلى حداثة هذا الفرع 

 .(1)مف المسانيات االجتماعية حديثة الن أة هي أيضاً 

يط المغػػػػوي طػػػػختالهف ظهػػػػورو واكػػػػب ظهػػػػور محػػػػطمحات أخػػػػرل "عمػػػػى رأسػػػػها محػػػػطم  

"Planifiquation Linguistics" ف لػـ يكػف هػذا المحػطم  متػداواًل لاهكثػر اسػتعمااًل ا يػوـ، واج

يػػػػػػػػي الكتابػػػػػػػػات اهولػػػػػػػػى التػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػت هػػػػػػػػذا الن ػػػػػػػػاط، إذ كػػػػػػػػاف محػػػػػػػػطم  الهندسػػػػػػػػية المغويػػػػػػػػة 

"Engineering Linguistics"  ،أوؿ محػػطم  ورد يػػي أدبيػػات الدراسػػات المغويػػة االجتماعيػػة

. كرارًا مف محطم  السياسة المغويػةكاف أكثر ت إذالحديث عمى أن طة المخططيف المغوييف، عند 

 ("Development Linguistic"ومػػف المحػػطمحات أيضػػًا )التطػػور المغػػوي( أو )التنميػػة المغويػػة 

 .Organization Linguistic"(2)"والتنظيـ المغوي 

عػدد المفػاهيـ توقػد ت ،ًا يػي المفهػوـيحدور المحطمحات المتعددة همر معػيف يسػبب التباسػ

 ة ويكوف المقحود من   يئًا واحدًا، لذا تحدث عممية عدـ وضوح المفهوـ.لمفظ

                                                 

طقر  عمؼ د عمؼا ر  (1)  .327  326  ص2014ٌَظر: دقعا   عر   عمطٍاض  عمنالٌ   ىبن  عمي،
  عمدط،ييٍع عمناييلي لعمداٍاليير عيجدييياػً  يرجييي : رنٍفيي  أعييلعكر عألضييلد  ىبنييص 1989 ت رييلعر  قلعييرت (2)

 .67  ص2006عم،قاو  عمؼاه  مٍقٍا  
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وقد توض  المفهػوـ يػي هػذو اآلونػة وتميػز عػف التخطػيط المغػوي، يالسياسػة المغويػة تتػدخؿ 

 ،لػة يػي المجتمػطييها أححاب السياسة والزعما  يػي التػأثير يػي اسػتعماالت اآلخػريف لمغػة المتداو 

ويػػػي تحديػػػد وظيفػػػة المغػػػة التػػػي تؤديهػػػا بمػػػا يخػػػدـ اايػػػاتهـ وأهػػػدايهـ السياسػػػية، وذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿ 

 القوانيف أو المراكز المغوية والمؤسسات الجامعية.

يػػرؽ بػػيف التعػػريفيف، وربػػط السياسػػة المغويػػة بمجموعػػة  إذوهػذا مػػا يوضػػح  محمػػود حجػػازي 

ووض  سػبب القحػور يػي بعػض التعريفػات  ،والقرارات العامةالمواقؼ الرسمية والمبادئ الموجهة 

 .(1)مف كونها تذكر المجتمط وال تذكر الدولة مط أف العمؿ هنا يي الدولة يي أكثر الحاالت

 خصائص السياسة المغوية3

ر عمػػى الػػدوؿ يػػي ظػػؿ مػػا ححػػؿ لكثيػػر مػػف الػػدوؿ مػػف االسػػتعمار ويرضػػية لغػػة المسػػتعمِ 

مػػا بواسػػطة إعجػػاب أيػػراد مػػف المجتمػػط  إمػػا مػػف ناحيػػةالمسػػتعَمرة، وتأثيرهػػا ييهػػا  القهػػر والقػػوة، واج

ما عف طريؽ التعميـ ويرضية لغة المستعمر يي المراحػؿ التعميميػة، "يػإف هػذو  بثقاية المستعِمر، واج

رة أو الدوؿ عند استقتلها أرادت أف تحقؽ خحوحية لنفسها مبتعدة عف سياسػات الػدوؿ المسػتعمِ 

ومػف أهػػـ اهمػور التػي تتخػذها الدولػة المسػػتقمة اتخػاذ المغػة الوطنيػة لغػة رسػػمية مقم مػة مػف آثارهػا، 

 .(2)يي جميط المجاالت"

 وتتسم السياسة المغوية بجممة من الخصائص أذكر منيا3

عػػػة مػػػف اهيػػػراد، بػػػؿ و . تحقيػػؽ المحػػػمحة ال ػػػعبية: وال تتوقػػػؼ هػػػذو السياسػػػة المغويػػػة عمػػػى مجم1

أقميػػات يػػي المجتمػػط، وقػػد يكػػوف هنػػاؾ لهجػػات، وقػػد يكػػوف  يهنػػاؾ  كايػػة ت ػػمؿ يئػػات المجتمػػط

                                                 

  115ٌَظر: حبازي  ىميلد وييً  عيباهات عمطٍاض  عمنالٌي   ىبني  ىبييغ عمناي  عمؼرعٍي   عمقياهر،  عمؼي د (1)
 .261  ص2009

 .222منالٌ   صرامفً  حرط عمناات لعمطٍاضات ع (2)
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دهػا مػف خػتؿ مجتمعهػا ومػف خػتؿ اتعدد لغوي يي المجتمط نفس ، يالسياسة المغويػة تحػدد مر 

 ما يحيط بها مف ظروؼ وأوضاع.

بيف المؤسسات التعميمية كاية، وكذلؾ المجامط المغوية والمغوييف  ط. تهتـ السياسة المغوية بالجم2

 قفيف  لتساعد عمى ضماف الوحوؿ إلى النتائح المطموبة بنجاح.والمث

التػػػػي تسػػػػاهـ يػػػػي تنفيػػػػذ مجموعػػػػة مػػػػف ا جػػػػرا ات المدروسػػػػة،  . تعتمػػػػد السياسػػػػة المغويػػػػة عمػػػػى3

 اههداؼ الخاحة بها كاية.

. كػػػؿ هػػػدؼ مػػػف أهػػػداؼ السياسػػػة المغويػػػة يعتمػػػد عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المعػػػايير وذلػػػؾ لتحقيػػػؽ 4

 ريقة ححيحة.اههداؼ المرجّوة بط

الت التطبيػػػػؽ يػػػػي السياسػػػػة المغويػػػػة تػػػػػرتبط بالحػػػػدود الجغراييػػػػة وا داريػػػػة مػػػػف جانػػػػػب، ا. "مجػػػػ5

وبمجػػاالت الحيػػاة العامػػة مػػف جانػػب آخػػر. السياسػػة المغويػػة قػػد تسػػتوعب إقمػػيـ الدولػػة كمػػ ، أو 

تتضػػمف تكػػوف لهػػا حػػدود إداريػػة مثػػؿ أقػػاليـ سويسػػرا أو الهنػػد أو االتحػػاد السػػويييتي )سػػابقًا(. و 

حميػػػػػػة ما دارة الالسياسػػػػػػة المغويػػػػػػة مجػػػػػػاالت الحيػػػػػػاة كمهػػػػػػا أو مجػػػػػػاالت محػػػػػػددة ييهػػػػػػا، مثػػػػػػؿ: 

 دارة الحكوميػػػة والهيئػػػات اوالمؤسسػػػات التعميميػػػة بأنواعهػػػا ومسػػػتوياتها والمكتبػػػات والقضػػػا  و 

العامػػة والمؤسسػػات الدينيػػة والنقابػػات والجمعيػػات وايػػر ذلػػؾ. ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ كمػػ  التزامػػات 

 .(1)ة مف جانب الدولة بهدؼ اتخاذ ما يمـز لمتنفيذ"مالي

يالدولػػػة هػػػي المهيمنػػػة عمػػػى هػػػذو الػػػدوائر والمؤسسػػػات، ومػػػف ثػػػـ تسػػػتطيط أف تحػػػدد معػػػالـ 

عػف طريػؽ ن ػر الثقايػة ههميػة المغػة، وعمػؿ الػدورات جميعهػا سياستها عميها، وأف تبذؿ الوسائؿ 

 لخ.دولة المغوية... إيخالؼ سياسة ال التزمة لذلؾ، ويرض العقوبات لمف

                                                 

 .263حبازي  عيباهات عمطٍاض  عمنالٌ   ص(1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 17 

 هذو ا جرا اتل إجرا ات لمسياسة المغوية، يما ومف ختؿ هذو الهيمنة هناؾ

 إجراءات السياسة المغوية3

تقوـ بهذو ا جػرا ات وتنفػذها الدولػة وأجهزتهػا  "هنهػا الجهػة الوحيػدة القػادرة عمػى التنظػيـ، 

لجهػة التػي تسػتطيط حمايػة الثقايػة مػف وعمى تدبر الماؿ، وعمى ا لزاـ القانوني الضػروري، وهػي ا

االسػػتغتؿ التجػػاري، ومػػف الغػػزو الػػدخيؿ. كمػػا تسػػتطيط وضػػط إمكانهػػا الواسػػط لخدمػػة الثقايػػة يػػي 

جانبيهػػا: جانػػب المبػػدعيف الػػذيف يقػػدموف أعمػػااًل قػػد يعجػػز القطػػاع الخػػاص عػػف إنجازهػػا، بسػػبب 

ِب الجمػاهير العريضػة التػي يمكػف ضخامة التكاليؼ، أو عػدـ الثقػة بإقبػاؿ الجمػاهير عميهػا، وجانػ

 .(1)لمدولة أف تساعدها"

ورسـ السياسة المغوية يتحدد مف ختؿ عدة أمور، وقد تتخذ دولة مجموعة مف هذو اهمور 

كػػؿ معنػػد رسػػـ سياسػػتها، وقػػد تترسػػـ سياسػػتها مػػف خػػتؿ اسػػتعماؿ واحػػد مػػف هػػذو االسػػتعماالت، ي

 لمغات والحياة يي الوطف.دولة مف يسوسها لغويًا ليحدد العتقات بيف ا

 :عمى النحو اآلتي واالستعماالت كما يحددها روبرت كوبر

 . االستعماؿ الرسمي.1

 . االستعماؿ ا قميمي.2

 . االستعماؿ المغوي المتداوؿ عمى نطاؽ أوسط.3

 . االستعماؿ الدولي.4

 . االستعماؿ المغوي يي العاحمة وما حولها.5

                                                 

عميَظي  عمؼرعٍ  مندرعٍي  لعم،قاوي   حطٌٍ  ػق عمؼسٌس  لعألض   ٍاصر عم ٌٌ  لأعلعميب  أحي  ريا   لخررلً (1)
 .154  ص1990  يلٍص  2لعمؼنله  عمط،  عمشاىن  من،قاو  عمؼرعٍ    
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 .. االستعماؿ الخاص بالمجموعات6

 . استعماؿ المغة أداة لمتعميـ.7

 . استعماؿ المغة مقررًا دراسيًا.8

 . استعماؿ المغة ل اراض اهدبّية.9

 .(1). استعماؿ المغة هاراض دينية"10

 االستعمال الرسمي3. 0

حظ أف الدوؿ والحكومات همػا المسػؤوالف عػف المغػة الرسػمية وتحديػدها حسػب الظػروؼ ُيت

، وبعػػػد تحديػػػد المغػػػة يػػػإف االظػػػروؼ السياسػػػية والثقاييػػػة واالقتحػػػادية وايرهػػػالداخميػػػة والخارجيػػػة، و 

الوظيفػػة الرسػػمية لمغػػة، ولكػػف المتحػػظ مػػف بعػػض الػػدوؿ أنهػػا تحػػدد المغػػة الرسػػمية الدسػػتور يحػػدد 

لها، وتتخذها تطبيقػًا عمميػًا يػي المجػاالت كايػة، وهنػاؾ دوؿ أخػرل، تعمػف عػف المغػة الرسػمية يػي 

ها ويكوف بنػدًا أساسػيًا، ولكنهػا يػي الواقػط العممػي، والمعػامتت الرسػمية أيضػًا، دستورها وأماـ  عب

 االبة تتعامؿ ييها. لغة تتخذ مف لغة المستعِمر

"نجحػػػػت سياسػػػػتها المغويػػػػة يػػػػي إزاحػػػػة  المغويػػػػة الفرنسػػػػية يإنهػػػػاويػػػي حالػػػػة النظػػػػر لمسياسػػػػة 

مػػف أحػػوؿ التينيػػة وقريبػػة  تينيػػة ويػػي ن ػػر الفرنسػػية يػػي منػػاطؽ كانػػت تسػػودها لهجػػات محميػػةتال

منكية ممف الفرنسية ومناطؽ أخرل سادتها اهلمانية والبريتونية السفمى والقطتنية ولغة الباسؾ والف

لخ. كانت الرؤية السياسية واضحة وانت رت الفرنسية بفضؿ موقعها الجديد يي التعميـ إوا يطالية 

 .(2)لموظفيف والعماؿ"وا دارة المحمية والقضا ، ومط  بكة الطرؽ وحركة ا

                                                 

 .216–185مداٍالر عيجدياػً  رلعر  قلعرت  عمدط،ٍع عمنالي لع (1)

 .266–265صحبازي  عيباهات عمطٍاض  عمنالٌ   (2)
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يا حدار الممكي كاف ل  دورو يي يرنسا ضد استخداـ التتينية واتخاذ الفرنسية لغة رسمية 

لجميط المجاالت، ولكف هناؾ دوؿ استقمت وهػي متعػددة المغػات، يهػؿ تنػتهح مػا يعمتػ  يرنسػا مػف 

سويسػػرا وبمجيكػػا مثػػؿ "ثبػػت هػػذا يػػي قانونهػػا الرسػػميل اتخػػاذ لغػػة واحػػدة، أـ تنػػتهح مػػنهح التعػػدد وت

 كانت تحتفي بثنائية أو تعددية لغوية. (1)"وكذلؾ الهند

 . االستعمال اإلقميمي43

نػدي بأكممػ  هوأوض  اهمثمة عمى هذا االسػتعماؿ الهنػد، يكانػت عنػدهـ )م ػكمة الجنػوب ال

قائمػًا  الذي يتكمـ بحورة أساسية لغات كنااا، وتاميؿ، وتميغػو، ولهػذا السػبب اعتمػد الدسػتور حػتً 

عمػى االنتظػار: تظػػؿ المغػة ا نجميزيػػة لغػة رسػػمية لمػدة خمسػة ع ػػر عامػًا، وتحػػؿ الهنديػة محمهػػا 

 .(2)، وتختار الدوؿ اهخرل )يي المقاطعات( لغاتها الرسمية1963عاـ 

ديػة، ومػنهـ مػف كاف التنوع قائمًا يي هذو اهقاليـ، يمنهـ مػف يػتكمـ ا نجميزيػة والهن وأقوؿ: 

تختمؼ كؿ مقاطعة يي يوعمي   ،وحدها، ومنهـ مف يتكمـ لغة القبيمة الخاحة يقطميزية يتكمـ ا نج

 الخػػػتتؼهػػػذا يحػػػدث عػػػدـ تواحػػػؿ ييمػػػا بيػػػنهـ و لغتهػػػا التػػػي تسػػػتعممها عػػػف المقاطعػػػة اهخػػػرل، 

اسػتقتلها يػي لغتهػا باسػتقتلها عػف الدولػة اهـ،  سػببالمغات، ومف ثـ قد تطالػب بعػض اهقػاليـ ب

إف حدث يإف االستعماؿ ا قميمي ل  خطورت  مف هذا الجانب العسػير، يهػؿ الحػؿ أف وهذا اهمر 

ها يػي مجػاالت ا دارة والتعمػيـ وا عػتـ مػط لغػة واحػدة لجميػط الػبتد واسػتعمال تعمف الدولة رسمية

بقا  اهقاليـ عمػى لهجػاتهـ ولغػاتهـ، أـ تترسػـ يػي دسػتورها لغػات اهقػاليـ لغػات رسػمية أيضػًا يػي 

 لاليـ  لتخرج مف مأزؽ التعددية هذااالت حياة تمؾ اهقمج

                                                 

 .284  صحبازي  عيباهات عمطٍاضٍ  عمنالٌ (1)

 .243رامفً  ملٌص جاً  حرط عمناات لعمطٍاضات عمنالٌ   ص(2)
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هػػذو المهجػػات مػػط إقػػرار لغػػة سياسػػية لمدولػػة أيضػػؿ مػػف بػػاب الحفػػاظ عمػػى أمػػف  إبقػػا ولعػػؿ 

 الدولة يي جميط أجزائها.

 . االستعمال المغوي المتداول عمى نطاق أوسع.3

والمحكػػوميف "أمنيػػة التػػي هػػديت إلػػى تحقيػػؽ انػػدماج عمػػودي بػػيف لغػػة الحكػػاـ مػػف اهمثمػػة 

زيػة أولئؾ الذيف أعػدوا الدسػتور الهنػدي أال تقتحػر يائػدة المغػة الهنديػة عمػى اسػتبداؿ المغػة ا نجمي

بؿ لتحب  لغة ربط بيف الجماعات العرقية يي  ب  القارة  ،حسبعمى مستول االندماج العمودي 

 .(1)الهندية"

 فيم انطمقوا من أمرين3

 ة ا نجميزية كونها لغة الثقاية واالقتحاد العالمي يي هذو المرحمة.النظر إلى المغ األمر األول3

ؿ لعالميتهػا ولكثػرة المتحػدثيف بهػا يػي الهنػد، ياالسػتعماؿ الممتػد قبوؿ هذو المغة سػهّ  األمر الثاني3

 اهقاليـ اهخرل أمرًا اير عسير. بولها مفلها سيجعؿ ق

الفرنسػييف يػي دوؿ المغػرب ممػف هػـ  خ ى منها، سياسة مف يتبط ثقايػةيومف اهمور التي 

رة العربيػػة وترسػػيمهـ ل مازيغيػػة لكثػػيػػي السػػمطة أف يجعمػػوا المغػػة الفرنسػػية لغػػة رسػػمية إلػػى جانػػب 

 التداوؿ واالستعماؿ حتى يي الدوائر الحكومية.

 . االستعمال الدولي23

ها يجعػػؿ ف وضػػعيػػإأف المغػػات العالميػػة االبػػًا مػػا تكػػوف لغػػات اسػػتعمارية،  مػػف راـعمػػى الػػ"

ارتبػاط  ، مػطمف المستحيؿ عمى الدوؿ المستقمة حديثًا استبعادها مف المجاالت الرسمية والتعميميػة

بالقوة االستعمارية التي رحمت عف البتد. بيد أف هناؾ دواًل لـ تطأها قدـ االستعمار،  هذو المغات
                                                 

 .195رلعر  قلعرت  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍالر عيجدياػً  ص(1)
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انت ػار المغػة ا نجميزيػة ولكنها ترل أن  مػف المفيػد أف يعػرؼ مواطنوهػا لغػة عالميػة، ومثػاؿ ذلػؾ: 

 .(1)يي تايتند"

وأقػػػػوؿ: دوؿ الم ػػػػرؽ العربػػػػي تػػػػدرس ا نجميزيػػػػة، ولكػػػػف يػػػػي دوؿ المغػػػػرب التػػػػي تتعامػػػػؿ 

بالفرنسػية ولهػػا محػػال  اقتحػػادية مػػط يرنسػػا، مػػاذا سػتعمؿل هػػؿ سػػتتخمى عػػف الفرنسػػية مػػط وجػػود 

لتعمػػػيـ بثتثيػػػة لغويػػػة محػػػال  معهػػػا أـ ستضػػػاؼ المغػػػة ا نجميزيػػػة مػػػط المغػػػة الفرنسػػػية ليػػػتـ ا

يالمغػػة ا نجميزيػػة والفرنسػػية لهمػػا انت ػػػار  والتػػداوؿ بثتثيػػة لغويػػة نتيجػػة لتسػػتعماؿ الػػػدوليل

هذا إلى ا قرار بأنهما مف المغات اهساسية العالمية، وجعمهما لغػات تػدريس يػي  واسط  مما أدل

 الدوؿ العربية أيضًا.

 ا3ستعمال المغوي في العاصمة وما حولي. اال1

"وتعػػػد هػػػذو الوظيفػػػة هامػػػة جػػػدًا يػػػي الدولػػػة التػػػي تتمركػػػز ييهػػػا السػػػمطة السياسػػػية والنفػػػوذ 

 .(2)االجتماعي واهن طة االقتحادية يي العاحمة"

، وذلػؾ خاحػة يػي الػدوؿ الحػناعيةو جد يي أامب العواحـ تعددًا يي المغات والمهجات، يأ

حي وزيادة يػي أعػداد العمالػة الوايػدة، وتنػوع مرّدو إلى حركة التبادؿ التجاري، ون اط القطاع السيا

 يي لغاتها ولهجاتها.

ويي الدوؿ العربيػة "أحػب  اجتيػاز المغػة اهجنبيػة محادثػة وكتابػة بنجػاح  ػرطًا مػف  ػروط 

التعييف يي وظائؼ القطاع الخاص ويي كثير مػف الوظػائؼ الحكوميػة، وأحػبحت المغػة اهجنبيػة 

                                                 

منا  عيجدياػً منيبدييغ  يرجيي : إعيرعهٍو عيٌ صيامح عيٌ ىميي  عمفيري  عمَشير عمؼنييً واضلم   قعمف  ػنو ع(1)
 .537ه  ص2000-ه 1421لعمي،اعغ  جاىؼ  عمينك ضؼلد  

 .197رلعر  قلعرت  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  ص(2)
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ن طة يي الحياة العامػة كالوظػائؼ الطبيػة ووظػائؼ السػياحة لغة طبيعية مطموبة يي كثير مف اه

 .(1)والمؤسسات التجارية"

 . االستعمال الخاص بالمجموعات13

جروف إلػػػى ُأسػػػتراليا مػػػف مختمػػػؼ البيئػػػات، ومػػػدل المهػػػامػػػف اهمثمػػػة عمػػػى هػػػذا الموضػػػوع "

كػػػاف  ألولىىىى3، فالمجموعىىىة اتحػػػولهـ إلػػػى المغػػػة ا نجميزيػػػة، والفروقػػػات بيػػػنهـ يػػػي التحػػػوؿ نحوهػػػا

التحػػوؿ لػػديهـ كبيػػرًا نحػػو ا نجميزيػػة وتخمػػْوا عػػف لغػػاتهـ اهـ، وذلػػؾ ينطبػػؽ عمػػى المهػػاجريف مػػف 

  ماؿ ووسط أوروبا )عمى سبيؿ المثاؿ: الدنمارؾ، ألمانيا، النمسا، لتوانيا(.

وكػانوا أكثػر  ،كاف التحوؿ لديهـ مػف لغػاتهـ اهـ إلػى ا نجميزيػة ضػعيفاً  المجموعة الثانية3

 داف العربية وتركيا.محفظًا عمى لغاتهـ اهـ، وهـ المهاجروف مف البت

، وهػػػـ المهػػػاجروف مػػػف إيطاليػػػا اً كػػػاف تحػػػولهـ إلػػػى ا نجميزيػػػة متوسػػػط المجموعىىىة الثالثىىىة3

 وبولندا ويرجط السبب يي تفاوت الدرجات أف الذيف هاجروا إباف سياسة االستيعاب كانوا أكثر

عػػف لغػػاتهـ اهـ، بينمػػا المهػػاجروف إبػػاف مرحمػػة التعػػدد الثقاييػػة تحػػواًل نحػػو ا نجميزيػػة وتخميػػا 

محايظػة عمػى لغػاتهـ وأقػؿ تحػواًل، وهنػاؾ عتقػة بػيف الثقايػة والػديف والقػيـ بقضػية  كانوا أكثر

 .(2)المغوي" التحوؿ

يالقبائػػػؿ أو المجموعػػػات المهػػػاجرة التػػػي تتجمػػػط يػػػي بقعػػػة معينػػػة يػػػي هػػػذا البمػػػد لهػػػا  ػػػأنها 

وقػد يكػػوف لكػػؿ قبيمػة لهجتهػػا أو لغتهػػا الخاحػة بهػػا، يرسػػـ السياسػة لهػػذو القبائػػؿ  المغػوي الخػػاص،

 المتعددة ل   أن .
                                                 

  26نطيياً عمؼرعييً  عمؼيي د عمطييٍ   ىميييلد  لعطييغ عمنايي  عمؼرعٍيي  وييً عمييل ٌ عمؼرعييً لخويياد عمد،ييلٌر  ىبنيي  عم(1)
 .47عميكدق عم عئو مدَطٍأ عمدؼرٌق عمداعغ مباىؼ  عم ل  عمؼرعٍ   عمرعا   ص

عميميلد  ىميلد عٌ ػق هللا  عمدط،ٍع عمنالي لعمطٍاض  عمنالٌ  ويً أضيدرعمٍا  دقعضي  حامي   ىبني  عم قعضيات (2)
 .185ه  ص2015  قعٍغ عألل   1  ع17عمنالٌ   ىج 
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 تعميم3. استعمال المغة أداة لم1

"لعؿ أكثر القرارات التي تتخذ ب أف رسـ السياسة المغوية هو قرار تحديد وسػيمة التعمػيـ يػي 

سية قوية، وي ارؾ يي اتخػاذو السياسػيوف المدارس، حيث االبًا ما يخضط هذا القرار لضغوط سيا

 . ويي هذا المقاـ عدة أمور منها:(1)ورجاؿ التعميـ عمى حد سوا "

 التزاوج بيف استعماؿ المغة الرسمية ولغة المستعمر أو المغة العالمية. -

 االستعماؿ لمغة الرسمية لمبتد لجميط المناطؽ عمى حد سوا ، ولجميط اهيراد والجماعات. -

 تعددية وسيمة  نجاح سياسة الدولة يي مراعاتها لمغة اهقميات.اتخاذ ال -

 مناداة بعضهـ باستعماؿ الدارجة يي التعميـ. -

رسػػػـ المغػػػة الرسػػػمية يػػػي الدسػػػتور مػػػف بػػػاب تهدئػػػة ال ػػػعوب، وعػػػدـ القيػػػاـ بمػػػا يفقػػػد الساسػػػة  -

 مناحبهـ، ولكف سياسة التعميـ لمغة أجنبية.

يبػػدو  ولكػػف المغػػة يعميػػًا، يأيػػراد جماعػػة بعينهػػا متعػػدد والسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح: "لمػػاذا يكػػوف جميػػط

سواهـ مف اهيراد المنتميف إلى جماعات أخرل عػاجزيف عػف تعمػـ لغػات ثانيػة، وذلػؾ عمػى الػراـ 

ف  حوايز تعمـ الناس يي بعض الجماعات أقول مف حػوايز السنوات المقضاة يي المدرسةل أه مف

 .(2)ايرهـل"

هـ دهػؿ عنػيا عف لغة البمػد المهػاَجر إليػ ، م ت المغوية المهاجرة إلى بمداهقميا تختمؼ لغةوأقوؿ: 

هـ بمغػتهـ اهحػمية س أبنػاؤ در  ُيػ ت التعميمية لهذا البمد، بحيػث السياسايي هدؼ يي إحداث تغيير 

يجاد مدرسيف وكتب تناسبهـ وتختص بهـل أـ إف مرحمة ا دمػاج سػ كوف واقعػًا محتمػًا لتعمػيمهـ تواج
                                                 

 .201لعمداٍر عيجدياػً  ص   عمدط،ٍع عمناليرلعر  قلعرت(1)

َيً منَشير  اجٍيص ل لمٍف،لً  عمطٍاض  عمنالٌ   رنفٍاييا لىقاص ها  يرجي : ىميي  عمط،ياعً  ىةضطي  عم(2)
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مػػدل ولكنػػي أرل أسػػتراليا جعمػػت موقعػػًا لمغػػة اهقميػػات يػػي التعمػػيـ، ولهػػا برنامجهػػا يػػي لغػػة أهػػؿ الب

 التنسيؽ يي هذا المجاؿ.

و"سياسة أستراليا يي التعميـ هي: ا نجميزية لمجميط، دعـ لغات السكاف اهحمييف، المغات 

 لمجتمط.. ويي هذا احتوا  لقضية التعددية المغوية ول قميات يي ا(1)اهخرل لمجميط"

لغػة االقتحػاد والتبػادؿ التجػاري  عمى أنهااآلف بعض الناس إلى المغة العالمية،  ينظر لكف

ي تتخػذ مػف ويروف اهحقية يػي تعممهػا، واهقميػات تػرل نفسػها يػي إقحػا  مػط السياسػة المغويػة التػ

 لغة رسمية لمتعميـ. ،والتداوؿ لغة اهامبية والتواحؿ

 يًا3. استعمال المغة مقررًا دراس2

يػػي موضػػوع تعػػدد المغػػات و"درجػػة نجػػاح تعمػػيـ المغػػات ا ضػػايية مػػف خػػتؿ تتفػػاوت المغػػة 

دراستها يي هيئػة مقػررات دراسػية تفاوتػًا كبيػرًا، ويػي الغالػب مػا يكػوف تركيػز الدراسػة وكثايتهػا هػو 

ج ومدل جػدول تعمػـ تمػؾ المغػة خػار وكفا ت  العامؿ اهساسي لهذا التفاوت، وكذلؾ جودة التدريس 

ف اهسػػػباب الفعميػػػة لنجػػػاح تعمػػـ المغػػػة هػػػي بمعنػػػى ي الحيػػػاة العمميػػػة لممتعممػػيف، أي إالمدرسػػة ويػػػ

 .(2)آخر، الفرص والحوايز الم جعة عمى التعمـ وهو ايتراض طبيعي جدًا"

يمػػو تعمػػـ لغػػة ايػػر  ،ياالسػػتعماؿ لهػػذو المغػػة يػػي الحيػػاة اليوميػػة لػػ  أثػػرو يػػي تثبيػػت مػػا يػػتعمـ

سػيكوف يػي هػذا ثقػؿ وم ػقة يمف يتذاكر مع  هذو المغة ومف يتابع  يي تعممهػا لغت  اهـ ولـ يجد 

 يؤدي لعدـ تقبمها.

                                                 

 .181ص  عميميلد  عمدط،ٍع عمنالي لعمطٍاض  عمنالٌ  وً أضدرعمٍا(1)

 .210 – 207عيجدياػً  ص  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر ٌَظر: رلعر(2)
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كذا ينظر لقضية تعمـ لغة أجنبية قبؿ سف العا رة وآثارها السمبية عمػى تعممػ  وعػدـ تمكينػ  مػف 

مػػا مػػدل لغتػػ  اهـ، وينظػػر مػػا العمػػر المناسػػب لتعممػػ  لغتػػيف أجنبيتػػيف أو عمػػى اهقػػؿ لغػػة أجنبيػػةل و 

 التعميـل مف جرا  هذا الفائدة المرجوة مف اتخاذ لغة أجنبية مقررًا دراسيًال وما اهعبا  االقتحادية

 . استعمال المغة لألغراض األدبية33

"ويتمثػؿ يػي اسػتعماؿ المغػة هاػراض الكتابػات اهدبيػة واهكاديميػة، ولكػف مػف الواضػػ  

المحػػض مثػػؿ: ال ػػعر والروايػػة والمسػػرح  أف اهدب السػػردي أو النثػػر القححػػي ولػػيس اهدب

 .(1)اهدب ا خباري وليس الخيالي( هو الذي يريط مكانة المغة العامية والدارجة" )أي

واسػػػتخداـ المغػػػة العاميػػػة يػػػي بعػػػض مسػػػاقات اهدب ُيحػػػِدث إ ػػػكالية لمػػػف يسػػػتمط إليهػػػا أو 

ج اهمػر إلػى معريػة لػبعض يقرؤها مف خارج القبيمة أو البقعة الجغراييػة التػي خرجػت منهػا، ييحتػا

المنطقػة اهخػرل لهػا يي معاني الكممات المنطوقة، وقد تكوف الكممة نفسها لها معنى يي منطقة و 

معنػػى آخػػر، وقػػد ال يححػػؿ التواحػػؿ بسػػبب عػػدـ يهػػـ المهجػػة ومػػف ثػػـ إف كػػاف ا نتػػاج مسػػرحية 

 . غي بًا بسبب عدـ التواحؿ المغوييكوف مالستمتاع بها امثًت يإف 

راض فرعيىة متداخمىة متعمقىة باسىتعمال غىاستعمال المغة ألغىراض دينيىة3 توتشىمل ثالثىة أ .01

 المغة ألغراض الدين وىي3

 ( استعماؿ المغة يي الوعظ والهداية إلى عقيدة ححيحة ويي التعميـ الديني.1)

 .ودراستها ( استعماؿ المغة يي قرا ة النحوص المقدسة2)

 هدعية.( استعماؿ المغة يي الحتة وا3)

                                                 

 .210–207ٌَظر: ٍفطه  ص(1)
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ومثاؿ ذلؾ المب ػروف الػذيف ين ػروف تعػاليمهـ، يػإذا كانػت المنطقػة التػي يعمػؿ بهػا متعػددة 

المغات يميس مف السهؿ أف ينتقؿ إلى منطقة أخرل دوف تعمـ لغتها إذا أخذنا هذا بعيف االعتبار. 

 .(1)مكننا أف نتحور كـ مرة يغير المب ر المغة التي يستعممها يي عممية التب ير"يي

وعمػػى منوالػػ  مػػا يحػػدث لمم ػػتغميف بالػػدعوة لمػػديف ا سػػتمي، يهػػـ يترجمػػوف القػػرآف الكػػريـ 

ذا مػػا أرادوا الػػدعوة يػػي بػػتٍد أجنبيػػة، يإمػػا أف يػػتعمـ الداعيػػة لغػػة مػػف ولمغػػات عػػدة تسػػهيًت لن ػػر  ، واج

 يدعوهـ أو يحطحب مع  مترجمًا ليسهؿ عمي  عممية التواحؿ.

لمسؤوليف استهدايها واتخػاذ القػرار المناسػب لحمهػا يتتجمػى أما الئحة الم كتت التي عمى ا

 ييما يأتي:

 . وضط المقاييس لمكتابة الححيحة والكتـ الجيد.1"

 وسيمة تعبير لم عب الذي يستعممها.. مت مة المغة 2

 . قدرة المغة عمى أف تكوف أداة ا بداع الفكري والعممي.3

 المغوية المتنوعة ضمف الدولة الواحدة. . عدـ القدرة عمى التفاهـ بيف المجتمعات4

 لغة التعميـ.. اختيار 5

 . ترجمة اهعماؿ اهدبية.6

 . اعتماد المغة المناسبة لمتبادؿ العممي.7

 . القيود الموضوعة عمى االستعماؿ المغوي يي بعض المجتمعات.8

 . التنايس بيف المجتمعات واالرتقا  بمهجة إلى مرتبة المغة الرسمية.9

 .(2)"المحايظة عمى التوازف بيف محمحة الدولة ومحمحة اهيراد يي المجاؿ المغوي. 10

                                                 

 .212  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍالر عيجدياػً  صٌَظر: رلعر(1)

 .11ه  ص1993  1زررٌا  ىٍشا   طضاٌا أمطٍَ  ي،قٍقٍ   دعق عمؼنو منيرٌٌٍ  عٍرلت  مقَاً   (2)



 

 27 

ؿ لحػػـ اقتراحػػات قػػدّ تُ  وبعػػد تحديػػد الم ػػكمة، والبحػػث عػػف المعمومػػات المتعمقػػة بهػػذو الم ػػكمة

متابعػػة، ومعريػػة جػػدول هػػذا الحػػؿ يحتػػاج  هػػذو الم ػػكمة واختيػػار الحػػؿ اهنسػػب لهػػا، ولكػػف تنفيػػذ

يقػػػد يتػػػدخؿ ييهػػػا أحػػػحاب العمػػػـ والتربويػػػوف  هف هػػػذو ص اهمػػػر بالحكومػػػات الحػػػؿ، وقػػػد ال يخػػػت

"التبعات الخطيرة التػي يمقيهػا تػدخؿ السػمطات العامػة يػي القضػية الثقاييػة يجعػؿ دور الدولػة دقيقػًا 

 حرجًا يقوـ بيف التدخؿ والتتدخؿ معًا. ولهذا يإف دورها يي التنمية الثقايية يحسف أف يتجمى يي:

مكانهػػػا الحقيقػػػي يػػػي عػػػالـ ا نسػػػاف اليػػػومي. وأف تحػػػث  وذلػػػؾ بإعػػػادة الثقايػػػة إلػػػى جيع3التشىىى أ. 

 السمطات العامة الجماهير عمى االستمتاع بها.

وهػػػو ينطمػػػؽ مػػف قاعػػػدة المجتمػػػط، ومػػػف مختمػػػؼ الفئػػػات االجتماعيػػػة، والجماعػػػات ب. التشىىىاور3 

لقػػرار الػػذيف ينسػػقوف الحاجػػات الروحيػػة والثقاييػػة، والمجموعػػات السػػكانية ُحػػُعدًا نحػػو متخػػذي ا

 تهبط نزاًل إلى القاعدة ال عبية الواسعة. تنفيذ والتطمعات، ويحولونها إلى خطط  اممة وبرامح

والسػػمطات العامػػة هػػي التػػي تحػػث عمػػى هػػذو الم ػػاركة. وتبتكػػر لهػػا  ج. إثىىارة حسىىن المشىىاركة3

 البادية. اهساليب المناسبة يي المدف، وأساليب أخرل ناجعة خاحة بالريؼ أو

يي ا دارة، ويي التقديـ والعرض، يعف هذا الطريؽ تجد الم كتت الثقايية حمولها  د. الالمركزية3

 .(1)المحمية، وتجد العامميف عمى تنفيذ هذو الحموؿ"

يالدولة هي التي تضط السياسة، ولها إجرا اتها يي وضعها باالعتماد عمى موقط الدولة أو 

غويػػػػة أو التعدديػػػػة أو المهجػػػػات أو المغػػػػة العالميػػػػة وكمػػػػا أف لمدولػػػػة دورهػػػػا يػػػػي أقاليمهػػػػا أو اهقميػػػػات الم

ثارة حسف االنتما  وا دارة، يإف لممجموعات المثقفة دورًا يي إحداث كتمة حرجػة يػي حػّناع  الت جيط واج

يجاد خطط وبرامح  يجاد الحموؿ لما يواجهوف مف م كتت  لغوية. القرار ونظرتهـ تجاو المغة واج
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 السياسة المغوية3 أىداف

لـ يعد ترسػيـ السياسػات المغويػة واهتماماتهػا بفرضػية لغػة رسػمية واحػدة لمػبتد يػي الغالػب، 

لػى الثنائيػة المغويػة وقػد يحػؿ اهمػر إلػى الثتثيػة المغويػة يػي  نما توج  اهتمامها إلى المهجات واج واج

التػي تتخػذها رسػمية مػف بػيف  البتد نظرًا لبعض الظروؼ واهحواؿ لتمؾ البتد، والنظر إلى المغػة

المغػػػات المسػػػتعممة يػػػي الػػػبتد، ومػػػط أف اهمػػػر يختمػػػؼ مػػػف بمػػػد آلخػػػر إال أف مي ػػػاؿ زكريػػػا  بػػػاقي

 ححرو يي ثتثة اتجاهات هي:

محاولة إزالة كؿ المغػات باسػتثنا  لغػة واحػدة هػي التػي تحػب  المغػة القوميػة الرسػمية،  -1"

لى دمح اهقميات ا ثنية يي بوتقة الثقايػة الوطنيػة وهذا االتجاو يهدؼ إلى إزالة التعددية ال مغوية واج

 الواحدة، ويتطمب تطوير المغة واالرتقا  بها إلى مرتبة المغة القومية القضايا اآلتية:

 أ. اختيار النموذج القياسي.

 ب. حيااة  كؿ المغة.

 ج. النص عمى وظيفة المغة.

 د. تقبُّؿ المجتمط لمغة.

خص يػػي العحػػر الحػػديث يقتحػػر عمػػى اسػػتعماؿ المغػػة العبريػػػة "وكػػاف ابػػف يهػػودا أوؿ  ػػ

وحدها يي البيت ويقحر أبنا و عميهػا وحػدها...، وقػد انسػجمت يكػرة إحيػا  المغػة العبريػة وجعمهػا 

المغػػة الرئيسػػة لتسػػتعماؿ اليػػومي بػػيف يهػػود يمسػػطيف يػػي أواخػػر القػػرف التاسػػط ع ػػر وبدايػػة القػػرف 

 .(1)ود"الع ريف مط الطموحات القومية لميه

هػػػذا اهمػػػر لمػػػف تختمػػػؼ لغػػػاتهـ وثقػػػايتهـ، ولكػػػنهـ بسػػػبب قػػػوة إرادتهػػػـ يػػػي تحقيػػػؽ ويتحقػػػؽ 

التوحػػد والتفػػاهـ عػػف طريػػؽ لغػػة واحػػدة يترسػػمونها ويتعممونهػػا ويعممونهػػا يػػي مدارسػػهـ وجامعػػاتهـ 
                                                 

 .35  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  صرلعر(1)
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وا تهـ عمػػى التواحػػؿ بهػػا لػػـ يبػػذلجػػود المغػػة وقػػدر وتواحػػمهـ أحَيػػْوا لغػػة ميتػػة، والعػػرب اليػػوـ مػػط و 

 يرة.ااهسباب التي تجعؿ توحدهـ موجودًا عمى أرض الواقط مط أف لغة التواحؿ متو 

. االعتػػراؼ بالتعدديػػة المغويػػة، والمحايظػػة عمػػى المغػػات اهساسػػية يػػي إطػػار الدولػػة وتبنػػي لغػػة 2

واحػػػدة أو أكثػػػر لغػػػًة رسػػػمية تخػػػدـ التواحػػػؿ بػػػيف المقاطعػػػات يػػػي داخػػػؿ الدولػػػة، وهػػػذا االتجػػػاو 

 ددية الثقايية طابعًا تتسـ ب  الدولة وتسمؾ الدوؿ ا يريقية النامية هذا االتجاو.يعترؼ بالتع

يػبعض الػدوؿ ا يريقيػة تترسػـ المغػة ا نجميزيػة لغػة لهػا وآخػروف يتخػذوف مػف الفرنسػية لغػة 

 ثانية لها.

إقامػػة وهػػذا االتجػػاو يحػػاوؿ  ،. االعتػػراؼ بمغتػػيف رسػػميتيف تتوايقػػاف مػػط التركيبػػة المغويػػة الوطنيػػة3

. "ومثالػ  مدينػة بروكسػؿ ييهػا (1)المساواة بيف المجموعتيف المغويتيف المتيف تتكوف منهما الػبتد"

 .(2)لغتاف رسميتاف هما الهولندية والفرنسية"

ويقػػوؿ محمػػػود حجػػػازي عػػػف هػػػدؼ السياسػػػة المغويػػة قػػػد يكػػػوف "بهػػػدؼ تنمػػػوي مسػػػتقبمي أو 

المغات الحية الوطنية والقومية لجعمها وايية  بهدؼ المحايظة. الهدؼ التنموي هو هدؼ العمؿ يي

عاحرة، وذات سيادة يي مجاالت ا دارة والقػانوف والتعمػيـ والعمػـ والثقايػة. أمػا مبمتطمبات الحياة ال

هػدؼ المحايظػػة ييكػوف مػػط لغػػة مهػددة بػػالموت البطػي  وبػػاالنقراض، وقػػد يكػوف هػػدؼ المحايظػػة 

ؾ حراحة يي السياسة المغوية. ويظهر اتجػاو التسػام  مرتبطًا باتجاو التسام  دوف النص عمى ذل

يػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ يػػػي اسػػػتخداـ المغػػػة الرسػػػمية جنبػػػًا إلػػػى جنػػػب مػػػط المغػػػة المحميػػػة أو المغػػػات 

كثػػػر مػػػف لغػػػة يػػػي لوحػػػات ال ػػػوارع والطػػػرؽ، والترجمػػػة يػػػي المحػػػاكـ المحميػػػة، مثػػػؿ اسػػػتخداـ أ

                                                 

 .16زررٌا  ىٍشا   طضاٌا أمطٍَ  ي،قٍقٍ   ص(1)

 .197رلعر  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  ص(2)
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أف عتمػػات الخطػػر مكتوبػػة يػػي سػػنغايورة والتعمػػيـ، واسػػتخراج إجػػازات القيػػادة، ومػػف ذلػػؾ مػػثًت 

 .(1)"لغات بأربط

بعػػض الػػدوؿ، الترسػػيـ والسياسػػة لغػػة معينػػة لغػػة الػػبتد الرسػػمية، ولكػػف السػػيادة يػػي  اتخػػذت

مجاالت ا دارة والتعميـ تكوف ِلُمغة أخرل. أمػا اسػتخداـ المغػات المتعػددة يػي عتمػات الخطػر يػي 

لطبيعػػة ا قمػػيـ المتعػػدد لغويػػًا، ولكػػف جانػػب االسػػتخداـ يػػي الطػػرؽ العامػػة قػػد يبػػدو مستسػػااًا نظػػرًا 

الدوائر الرسمية ويي التعميـ يبدو حعبًا لحاجة الدولة ِلَمْف يتقف هذو المغات، وكػذلؾ تكمفػة التعمػيـ 

جػودة التعمػيـ، وقػد تواجػ  السياسػة موقفػًا حػعبًا  يػيبهذو المغات عالية جدًا، وقد يؤثر التعدد سمبًا 

 غة أو المغتيف الرسميتيف لهذو البقعة الجغرايية نظرًا لمتعدد المغوي ييها.يي تحديد الم

 أىم التجارب العالمية3

جرا اتهػػا، ودورهػػا يػػي تحديػػد الم ػػكمة،  بعػػد الحػػديث عػػف خحوحػػيات السياسػػة المغويػػة، واج

واقتػػراح الحمػػوؿ لمػػا تجػػد مػػف تعػػدد لغػػوي عمػػى حػػعيد الػػوطف أو عمػػى الحػػعيد العػػالمي وتحديػػد 

موقػوؼ عمػى سياسػة تع عمػى تجػارب دوؿ عالميػة، لاالطػف بػي يحُسػسياسػية المغويػة، لؼ ااههػدا

همت سياسػػػتها المغويػػػة يػػػي أسػػػالتعامػػػؿ ييمػػػا أحاطهػػػا، وكيػػػؼ خرجػػػت مػػػف مأزقهػػػا المغػػػويل وهػػػؿ 

يجاد ما ينفط تواحؿ المواطنيف مط المغة والحياة االجتماعيةل  إحتح الفساد، واج

ي حراع لغوي دائـ بسػبب تعػدد المغػات ييهػا، وحػعوبة يقد عا ت وتعيش بعض البمداف ي

قػػػػد تكػػػوف سياسػػػػية أو اجتماعيػػػػة أو  عػػػػدة اختيػػػار لغػػػػة رسػػػمية واحػػػػدة لهػػػػذو الػػػبتد نظػػػػرًا لظػػػروؼ

ا يحػػم   ػػأنها المغػػوي مػػاقتحػػادية، أو بمجموعهػػا جميعػػًا، وقػػد تجػػد بعػػض الػػدوؿ النػػور الختيػػار 

 إال بعد عنا  ومثابرة.ححؿ ي ال ولكف هذا ،وتستقر عمى اختيار اهحم  لها لغوياً 

                                                 

 .259صعيباهات عمطٍاض  عمنالٌ   حبازي  (1)
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 وأذكر يي هذا المجاؿ تجارب دوؿ ذاقت الحراع السياسي المغوي.

 . اليند03

أوروبيػة يػي ال ػػماؿ -"ينححػر الحػراع المغػوي يػي الهنػد بػيف المغػػة الهنديػة والمغػات الهنػدو

ت مػػف جهػػة، وبػػيف المغػػات الجنوبيػػة مػػف جهػػة أخػػرل، ونجػػـ عػػف الحػػراع المغػػوي بعػػض التغييػػرا

( خسػي –والقبػوؿ بإن ػا  )بنجػاني  1953والية )أندهرا( سنة  ُأن ئتا دارية، يبعد تمردات واسعة 

اطة الت ريط اعتماد لغػة واحػدة أو أكثػر س( لمسمطة الت ريعية يي كؿ والية، بو 345وتتي  المادة )

مػاد المغػة تسػتعمؿ يػي المعػامتت الرسػمية، أو اعت مف بػيف المغػات المسػتعممة ضػمف الواليػة، لغػة

 .(1)الهندية، أو ا بقا  عمى استعماؿ المغة ا نجميزية، كما كاف معمواًل مف قبؿ"

واهمػػف الػػداخمي لمدولػػة وتجنبهػػػا  الرابػػة يػػي االسػػػتقرارمػػف المتحػػظ يػػي التجربػػػة الهنديػػة، 

 لمػا طمبػ  المتمػردوف مػف إن ػا  هػاتيف الػواليتيف مػطلمحراع واالنقسػامات انقيػاد الجانػب السياسػي 

إبقػػا  المغػػة القوميػػة لغػػة رسػػمية لهػػـ، أو اختيػػارهـ تعدديػػة لغويػػة ضػػمف مػػا هػػو م ػػهور يػػي الػػبتد 

الهنديػػػة مػػػف المغػػػات الهنديػػػة أو ا نجميزيػػػة أو لغػػػة القبيمػػػة، أو الػػػدمح ييمػػػا بينهػػػا حسػػػب المغػػػات 

 المستعممة ضمف واليتهـ.

، 1965نة وتعديم  س 1950أثنا  إعداد دستور االتحاد الهندي سنة "أن  يي واهمر الثاني 

( بأف تحؿ المغة الهندوستانية محؿ ا نجميزية الوايدة، ولكف 1948–1869كانت توحية ااندي )

كاف دعـ الحكـ البريطاني لمتعميـ موجهًا إلى المدارس التي تعمػـ بالمغػة ا نجميزيػة، واهمػر اه ػد 

االحتفػاظ با نجميزيػة مػط  ـ( يػروف1964–ـ1889ض الساسػة الكبػار مثػؿ نهػرو )خطورة كاف بعػ

تنمية المغة الهندية، وكاف ثمة خطر انقساـ يي الهنػد يػي حالػة ا حػرار عمػى يػرض الهنديػة لغػة 

                                                 

 .20–17ٌَظر: زررٌا  ىٍشا   طضاٌا أمطٍَ  ي،قٍقٍ   ص(1)
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ـ ينحػػػوف يػػػي الدسػػػتور عمػػػى اسػػػتخداـ المغػػػة 1968رسػػػمية وحيػػػدة، يهػػػذا جعػػػؿ الساسػػػة يػػػي عػػػاـ 

 .(1)ا نجميزية با ضاية إلى المغة الهندية"

سػػػمطة الػػػذيف يتعػػػامموف بالمغػػػة ا نجميزيػػػة، لهػػػـ دورهػػػـ يػػػي يقضػػػية االسػػػتعمار وأحػػػحاب ال

ا بقػػػا  عمػػػى رسػػػمية المغػػػة ا نجميزيػػػة، وقضػػػية الفقػػػر وحاجػػػة الهنػػػد إلػػػى الػػػدعـ لبنػػػا  المػػػدارس 

، لػ  أثػرو البػال  والحوايز لت ػجيط التعمػيـ، وتهيئػة البنيػة التعميميػة عمػى نطػاؽ واسػط يػي بػتد الهنػد

ـ بالمغػة ا نجميزيػة، ة إيحاؿ الػدعـ لممػدارس التػي تعم ػة مف ناحيلحكومة الهندييي الضغط عمى ا

هذو ال دعـ لها، ومف ثـ يإف قمة ذات اليد وحاجة هذو يأما المدارس التي ال تعمـ المغة ا نجميزية 

 ػػروطهـ مػػف يرضػػية  المػػدارس ل مػػواؿ يجعمهػػا تتجػػ  إلػػى مػػف يمػػّدها بػػاهمواؿ مػػط الموايقػػة عمػػى

 غة الوطنية الهندية.الم لغتهـ إلى جانب

 أما التجربة الثانية فيي المغة العبرية3

يػػػي ظػػػؿ الهجػػػرة اليهوديػػػة لفمسػػػطيف وسػػػيطرتها عمػػػى أامػػػب البقػػػاع ييهػػػا ومػػػط اخػػػتتؼ 

 واتخاذهػػالهػػؤال  اليهػػود، جػػا ت يكػػرة الوحػػدة القوميػػة مػػف خػػتؿ إحيػػا  المغػػة العبريػػة، المغػػات 

 اهولى. المغة الرسمية

يهػػود مثػػؿ: اليػػادش والتدينػػو، ومػػنهـ مػػف يػػتكمـ العربيػػة، وتعػػد المغػػة "وهنػػاؾ لغػػات أخػػرل لم

ا نجميزيػػػة لغػػػػة رئيسػػػة بسػػػػبب التواحػػػػؿ العػػػالمي، وهنػػػػاؾ المغػػػػة الفرنسػػػية، والروسػػػػية، واهمهريػػػػة 

 .(2)لممهاجريف ا ثيوبييف، والمغة ا سبانية، وايرها"

                                                 

 .275–273ص عيباهات عمطٍاض  عمنالٌ  ٌَظر: حبازي   (1)

ٌَظيير: ػنٍيياً  ٌلضييف  عمدط،ييٍع عمناييلي: عمدط،ييٍع مدؼنييٍو عمناييات عألجَقٍيي  ىييٌ ىَظييلق إضييرعئٍنً  لحيي ،  (2)
 .83–81ه  ص1997عمدرجي  لعمدؼرٌق  عمؼ د عم،امث  
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يمسػطيف هسػباب عقديػة  هذا الخمػيط مػف عػدة بمػداف مػف العػالـ تجمػط يػي منطقػة ، يإفإذف

عنػػدهـ، وكػػؿح يتحػػدث بمغتػػ ، ولكػػف الحاجػػة إلػػى توحيػػدهـ أدل إلػػى بعػػث المغػػة العبريػػة التػػي ُتعػػدُّ 

ضػػػبطًا مكثفػػػًا المبػػػادئ لضػػػبط هػػػذو المغػػػة وتعميمهػػػا  تالمغػػػة اهولػػػى الرسػػػمية لمتواحػػػؿ، ووضػػػع

 ها.مط عدـ إهماؿ المغات اهخرل التي ذكرتُ  ل عمار كاية،

 عف أهداؼ المغة الم تركة بما يأتي:ويخبر كوبر 

 المغة الم تركة إلى وحدة أولئؾ الناطقيف بها أو وحدة ستلتهـ.ترمز . 1

. تمن  الحبغة ال ػرعية  حػرارهـ عمػى دعػواهـ وكفػاحهـ مػف أجػؿ االسػتقتؿ وحكػـ أنفسػهـ 2

 بأنفسهـ.

 . إحيا  المغة العبرية أداة يي الكفاح مف أجؿ التغير االجتماعي.3

مهمػػة إحيػػا  المغػػة العبريػػة توسػػيط مجػػاالت اسػػتعماؿ المغػػة المكتوبػػة لت ػػمؿ المغػػة المحكيػػة  .4

 .(1)هدا  أاراض االستعماؿ اليومي والحياة العامة"

بعػث المغػة مػف مرقػدها  حػداث التغييػر يػي النسػيح الفسيفسػائي لجعمػ  نسػيجًا موحػدًا  يكاف

بػؿ تعػّداو إلػى جعمهػا لغػة  ،اؿ اليػومي التواحػميبفعؿ التواحؿ المغوي الموحد، وهذا ليس لتستعم

 العمـ والمعرية والتعميـ.

إلزامػػيح يػػي المػػدارس ا سػػرائيمية لمتتميػػذ العػػرب، أمػػا المغػػػة  وتعممهػػا "يتعمػػيـ المغػػة العبريػػة

رس االبتدائية اليهودية بالنسبة لمتتميذ واهطفػاؿ اليهػود. االعربية يإف تعميمها ليس إلزاميًا يي المد

 .(2)ينما نجد المغة ا نجميزية مقررة إلزاميًا هطفاؿ العرب واليهود عمى حد سوا "ب
                                                 

 .33رلعر  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  ص (1)

ً ضييؼٍ عًٍ  عمدط،ييٍع عمناييلي وييً  ييل ل ييائف عمنايي   ىبنيي  عمؼنييله عإلٍطيياٍٍ   عمؼيي د عمداضييغ دمٍنيي   ورحيي (2)
 .217  ص2013لعمؼشرلً  جاىؼ  ىمي  رضٍر عطكر،  
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محػال  هػذا الن ػر المغػوي  ي ػير إلػىهذا ا لزاـ التعميمي مف السياسة المغويػة لمحكومػات، 

مسػاهمة يػي تعظػيـ مػا تريػد ن ػرو، والعتقادهػا  همػر  قامػة دورات لمكبػار أيضػًا،الواسط، وتعػدل ا

المغػػة لغػػة التػػوراة والعقيػػدة والعبػػادة عنػػدهـ، ويتفػػانوف يػػي خػػدمتها وتعممهػػا، وهػػذا مػػف أهػػـ أف هػػذو 

 أسباب نجاح الن ر المغوي العبري.

 التجربة الثالثة في أستراليا3

كانػت هػي الػدايط عػدة ظهرت المراحػؿ المختمفػة يػي التخطػيط المغػوي يػي ُأسػتراليا عوامػؿ أ"

 اجتماعية، وسياسية، واقتحادية.لمحراؾ يي القضايا المغوية، منها 

يفػػي الجانػػب االجتمػػاعي كػػاف الػػوعي بقضػػايا حقػػوؽ اهقميػػات والحقػػوؽ المغويػػة مػػف أبػػرز 

ـ، كاف لهـ إسهاـ 1979الدوايط نحو التغيير يي السياسة المغوية، ومط تأسيس مؤسسة لذلؾ عاـ 

ب السياسػػي كػػاف لوحػػوؿ بػػارز يػػي طػػرح قضػػايا التعدديػػة المغويػػة وتأحػػيمها أكاديميػػًا، ويػػي الجانػػ

عدد مف ال خحيات مف أعػراؽ وأحػوؿ مختمفػة إلػى بعػض المناحػب الحكوميػة الرييعػة أثػر يػي 

دعـ قضػايا التعدديػة المغويػة، ويػي الجانػب االقتحػادي، أحػب  ينظػر لمتعػدد المغػوي محػدر ثػرا  

ا مػػف جانػػب الترجمػػة وأقػػوؿ: يػػأتي محػػدر الثػػرا  هػػذ .(1)وثػػروة اقتحػػادية، وُيعػػدُّ ُبعػػدًا اسػػتراتيجيًا"

وزيػادة اهقميػات وتنوعهػا يعنػي تن ػيط الحركػة  والتواحؿ مط الدوؿ التػي تنتمػي إليهػا هػذو اهقميػة، 

 .االقتحادية مط دولها اهحمية، مما يريد االقتحاد الوطني 

وأقػػوؿ: إذا كانػػت اهقميػػات تػػدايط عػػف حقوقهػػا المغويػػة وتضػػط لهػػا قػػدمًا إلػػى جانػػب المغػػة أو 

رسػػمية، ولهػػـ إسػػهامات مػػف خػػتؿ جمعيػػات ومؤسسػػات ليسػػت مرخحػػة بػػؿ ومدعومػػة المغػػات ال

حكوميػػًا، يمػػف بػػاب أولػػى أف تكػػوف المغػػات اهـ يػػي أوطانهػػا لهػػا الػػدعـ ولهػػا مؤسسػػات تػػدعمها، 
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قرارهػػػا بحقػػػوؽ ولغػػػة اهقميػػػات، وكػػػاف الوحػػػوؿ  والم ػػػاهد يػػػي أسػػػتراليا احترامهػػػا لمجانػػػب االجتمػػػاعي واج

مػػف أهػػداؼ أحػػحاب القػػدرة العاليػػة يػػي الػػدياع عػػف لغػػة اهقميػػات وجعػػؿ  اً ي هػػديلموقػػط القػػرار السياسػػ

 عات المتعاضدة.و جمممكانة لها مط المغة الوطنية، وهذا ل  نتائج  عمى دعـ القضايا المغوية لهذو ال

لكػػف هنػػاؾ رأي يجعػػػؿ لغػػة اهقميػػػات عمػػى  ػػػفا جػػرؼ مػػػط ححػػولهـ عمػػػى بعػػض الحقػػػوؽ 

كثػػر أفة نسػػبيًا عمػػى بعػػض الحقػػوؽ، قػػد يتػػواير لمجماعػػة أسػػاس "يحػػيف تححػػؿ أقميػػة لغويػػة ضػػعي

مكػػاف الححػػوؿ عمػػى حقػػوؽ أكثػػر، أي أف  أمانػػًا لتحسػػيف ظرويهػػا االقتحػػادية وتقويػػة سػػمطتها، واج

نمػا يغّيػر  الحقوؽ متأحمة يي النضاؿ، ذلؾ أف تحقيؽ قدر مػف الحقػوؽ ال يضػط حػدًا لمحػراع، واج

 .(1)ممنوحة قد تحادر أيضًا"طبيعت ، هذا ِهف  الحقوؽ المغوية ال

إذف يالحػػػػذر مطمػػػػوب، هف هػػػػذو اهقميػػػػات قػػػػد ال تجػػػػد دعمػػػػًا كاييػػػػًا إذا ا ػػػػتد  اهمػػػػر عمػػػػى 

يػي الػبتد مػف  وتبعاتهػا ارد قميمة وال تستطيط تغطية نفقات التعدديػة المغويػةو الحكومات وكانت الم

وقد ينتهي الػدعـ كميػًا ييبقػى  ،تواحؿلم ووتيسير ناحية  التعميـ وا عتـ والترجمات وتويير ما يمـز 

 التواحؿ محدودًا يي بقعة أيراد هذو اهقميات.

 

 المغة في الصين3

يستخدـ الحينيوف يي جمهورية الحيف ال عبية ما يقرب مف خمسػيف لغػة مختمفػة، "والمغػة 

واحػػد الحػػينية هػػي يػػي الواقػػط ال تتفػػؽ إال يػػي التػػدويف الموحػػد لمداللػػة عمػػى المفػػاهيـ، أي أف كػػؿ 

ينطؽ لغت  بطريقت  واآلخر ال يفهم  إال إذا كتب المراد، ولهذا كاف الحينيوف يعدونها لغػة واحػدة 
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لغػات مسػتقمة  هف أبنا هػا ال يتفػاهموف بهػا يػي حػديثهـ، ومػف  يعػدُّها ذات لهجات، وكاف ايػرهـ

 .(1)عد ذلؾ"نظاـ الكتابة بتوحيد النطؽ مف جانب ثـ تيسير  هنا كانت م كمة السياسة المغوية

يحػدث  قػد غػة لهػا طريقػة يػي النطػؽ والكتابػة،يإ كالية وجود عدد هائؿ مف المغػات، وكػؿ ل

التفاهـ حػعبًا لكػف عمميػة إيجػاد نمػط  قد يبدوإ كااًل لكؿ طائفة عندما يتعامؿ مط اهخرل، و  هذا

خػارجي أيضػًا يخفؼ اهعبا  أثنا  التواحؿ والتعمػيـ والتعامػؿ ال قدحديث ولغة م تركة لمحينييف 

 مط االنفتاح التجاري والحناعي.

 م0311–م0311 في الصين الثورة الثقافية

السياسة المتبعة مط اهقميات عمػى وجػ  الخحػوص سػتتغير تغيػرًا هػائًت،  ،يي هذو المرحمة

بؿ ستعد يكرة االستقتؿ الذاتي ل قميات يكرة مناقضة لوحدة الحزب واالنطباع العاـ تدريس المغة 

ركة بهػػػػدؼ ن ػػػػر المغػػػػة الرسػػػػمية، أمػػػػا العنايػػػػة الخاحػػػػة لمسػػػػمطة بمغػػػػة التيبػػػػت يي ػػػػير إلػػػػى الم ػػػػت

 .(2)خحوحية هذو المغة

الوسػائؿ يػي االسػتبيانات والواقػط، وُن ػرت المغػة الرسػمية  ويػؽ المغػة اهيضػؿ تاختير  ،إذف

اهقميػػات إنهػػـ عػػدوا اسػػتقتؿ  إذوكػػانوا يجػػدوف أهمهػػا التػػدريس، يهػػذا سػػعي مػػنهـ لموحػػدة،  ،كايػػة

بمغػػػتهـ وكثػػػرة التعػػػدد المغػػػوي مػػػف أسػػػباب تمػػػزؽ الدولػػػة وذهابهػػػا أدراج الريػػػاح، والوحػػػدة الوطنيػػػة 

 تقتضي لغة وطنية واحدة.
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 مع المغة اإلنجميزية3شأن الصين 

ـ انت ػرت ا نجميزيػة انت ػارًا ال بػأس 1841عندما استولت بريطانيا عمى هونح كػونح سػنة 

جمتػػرا متخمفػػة ثقاييػػًا، ينظػػروا إلػػى ا نجميزيػػة عمػػى أنهػػا لغػػة  ػػريرة، بػػ ، وكػػاف الحػػينيوف يعػػدوف إن

 يانححر استعماؿ ا نجميزية يي نخبة التجار.

ـ بػػدأت ا نجميزيػػة تعػيش تقهقػػرًا مطػػردًا ويعػػود 1949وعمػى إثػػر انتحػػار قػػوات )مػاو( سػػنة 

ـ العتقػػػػات ذلػػػؾ إلػػػى تغيػػػر النخبػػػة الحاكمػػػة والػػػػربط بػػػيف ا نجميزيػػػة واالسػػػتعمار، وتقمػػػيص حجػػػ

الحينية مط الحكومػات الغربيػة. إضػاية إلػى هػذا بػذؿ جهػد لتطهيػر الحػيف مػف التػأثيرات ال ػائنة 

مف بقايا الرأسػمالية، وكانػت الجامعػات أهػـ المؤسسػات التػي اسػتهديها ا حػتح، وأقفمػت بعضػها 

االجتماعية أو  وحيف أعيد يتحها ُاّيرت معظـ المؤلفات يي ا نسانيات والعموـ ،لمدة أربط سنوات

 .(1)ألغيت وُأحرقت الكتب والدوريات اهجنبية

كانػػت هػػذو نظػػرتهـ لمغػػة المسػػتعِمر، ونظػػرتهـ لمتعمػػيـ الجػػامعي بالمغػػة اهـ واسػػتبعاد لغػػة 

المسػػػتعِمر مػػػف المنػػػاهح ومػػػف المعمومػػػات التػػػي كانػػػت مغمػػػورة بهػػػا الكتػػػب والمؤلفػػػات، وكانػػػت 

لى تحمية مناهجهـ بثقايتهـ ولغتهـ بعد أربط سنوات سياستهـ سياسة تطهير وتنقية لتتجاهات إ

مف ا اتؽ الجػامعي، ولمنظػر إلػى الفئػة اهكثػر تػأثرًا وتػأثيرًا يػي المجتمػط وهػي يئػة ال ػباب 

معيػػػة يهػػػي التػػػي تؤسػػػس لبنػػػا  المجتمػػػط وعميهػػػا ثقػػػؿ مسػػػؤولية حمػػػؿ المغػػػة المرحمػػػة الجا ويئػػػة

 بنا  الوطف. وعممية

( مالت القيادات الجديدة إلى لغة العمـ والتكنولوجيا 1976–ـ1893وبعد وياة الزعيـ )ماو( 

 )ا نجميزية( خاحة.
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إنهػـ ال  إذ"وظهرت يي الحيف م كمة سكاف اهرياؼ مف المدرسػيف ومػف المتعممػيف أيضػًا 

يتقنػػوف المغػػة ا نجميزيػػة، وححػػمت م ػػكمة الفػػوارؽ، والتفػػاوت يػػي الثػػروات والػػدخؿ. مػػف ذلػػؾ أف 

كػػػانطوف المتخػػػذة نموذجػػػًا لتجريػػػب االسػػػتثمار  عاحػػػمة منطقػػػة –كوانكػػػدوؾ  اهجػػػور يػػػي منطقػػػة

كبػػر مػػف مثيتتهػػا يػػي المقاطعػػات اهخػػرل، وقػػد أدل هػػذا الواقػػط إلػػػى ترتفػػط بسػػرعة أ –اهجنبػػي 

 .(2)لمبحث عف العمؿ" (1)تقاطر ما يناهز مميونيف ونحؼ المميوف عمى )كانطوف(

لموضػط االقتحػادي  وذلػؾ  لنظػر إلػى وضػط العاحػمةلذا يالسياسػة المغويػة ال ُبػّد لهػا مػف ا

ييها، واجتماع الناس ييها بسبب أعمالهـ وتجاراتهـ، يفي بعض العواحـ، يكوف عدد السكاف يػي 

 النهار ضعفي عددهـ يي الميؿ بسبب اهعماؿ.

التبػػادؿ االقتحػػادي لتغييػػر نظػػرة الحػػيف إلػػى  زيػػادة عمػػىوأدل العامػػؿ الثقػػايي والمعريػػي، 

  نجميزية إلى أف جعمتها مادة أساسية يي الدراسة الثانوية والجامعية.المغة ا

 ةويي المقابؿ ينبغي عػدـ إهمػاؿ القػرل، أو المنػاطؽ البعيػدة عػف العاحػمة، بػؿ إنهػا بحاجػ

إلى مزيد مف العناية واالهتماـ والحرص عمى قضايا المغة والتعمػيـ ييهػا. نظػرًا الن ػغاؿ كثيػر مػف 

دوية وأعماؿ الزراعة، ومساعدة أهمهـ يي العمؿ، وعدـ تعمـ اههؿ يي الغالب الطمبة بأعمالهـ الي

 تحتػاج ت يجد االبف مف يرعاو يي البيػت مػف الناحيػة التعميميػة، لػذاييأخذ طابعًا عامًا يي القرل، 

 لإلقباؿ العممي ييها. وذلؾمط االهتماـ ب ؤوف المدينة  رعايةهذو المناطؽ مزيد عناية و 
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 انيالمبحث الث

 التخطيط المغوي

 تمييد

"يعػػػد التخطػػػيط المغػػػوي يرعػػػًا مػػػف عمػػػـو المغويػػػات االجتماعيػػػة التػػػي تعنػػػى بدراسػػػة عتقػػػة المغػػػة 

مط ومدل تأثر كؿ منهما باآلخر، ويعنى التخطيط المغوي بدراسػة الم ػكتت التػي تواجػ  المغػة، تبالمج

وتوحيػػػدها، أـ  نػػػا  المحػػػطمحاتسػػػوا  أكانػػػت م ػػػكتت لغويػػػة بحتػػػة، كتوليػػػد المفػػػردات وتحػػػديثها وب

يجاد الحموؿ لتمؾ الم كتت"  .(1)م كتت اير لغوية ذات مساس بالمغة واستعمالها واج

ون ػػػأت الحاجػػػة إلػػػى هػػػذا العمػػػـ مػػػط انتهػػػا  االسػػػتعمار وكػػػاف اهمػػػر منحػػػبًا عمػػػى تخطػػػيط 

تخمص مف لغة التعددية المغوية، أو توحيد المغة والتخمص مف تعدد المهجات، والوسائؿ الممكنة لم

 يي مجاؿ التعميـ والتعميـ الجامعي بحورة أدؽ.و المستعِمر يي المستويات كاية، 

"وي مؿ التخطيط المغوي الجهود الواعيػة الراميػة إلػى التػأثير يػي بنيػة التنويعػات المغويػة أو 

 لػذي يحظػى بػالقبوؿ عامػة، وتػؤدي هػذو الجهػود إلػى إن ػا  قواعػدايي وظيفتها، وهذا هو التحديد 

ا مػػػت ، وتحػػػديث البػػػرامح وتوحيػػػدها، أو توزيػػػط الوظػػػائؼ بػػػيف المغػػػات يػػػي المجتمعػػػات متعػػػددة 

سناد وظائؼ إلى لغات بعينها"  .(2)المغات، واج

وال تقػػؼ الجهػػود لمتخطػػيط المغػػوي عنػػد مؤسسػػة لغويػػة أو لجػػاف مختحػػة بتطػػوير المغػػة أو 

نمػا يتعمػؽ بسياسػة الدو  وتتحقػؽ "لػة والقػوانيف، والمثقفػيف أيضػًا، عند أيراد متخححيف بتطػوير المغػة، واج
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وا حرار عمى تحديث أركانهػا اهساسػية المتمثمػة يػي تحضػير ا مػت ،  المخمحة الجهودالرؤل ب هذو

، واختيػػار الخػػط، والكتابػػة المناسػػبة الختيػػار البػػدائؿ المغويػػة الفاعمػػة  وتحديػػد القواعػػد، وحػػناعة المعجػـػ

قيامهػػا  اهخيػػر هػػو جعػػؿ المغػػة ياعمػػة يػػي المجتمػػط مػػف حيػػث يػػي الحقػػؿ المغػػوي كػػاف اايتهػػا وهػػديها

 .(1)بالتعميـ واالقتحاد وحواًل إلى وسائؿ ا عتـ"بوظائفها كاممة، بدً ا بقمة السمطة ومرورًا 

يالتخطيط المغوي يحقؽ التغيير يي سبيؿ التنمية المغوية وما يخػتص ببنيتهػا الداخميػة، ومػا 

أو مػف خػتؿ  ،أو جماعػات اً أيػرادث التواحػؿ مػط اآلخػريف قتحػادي حيػيخحها عمػى الحػعيد اال

المػػػؤتمرات الدوليػػػة ومػػػا يححػػػؿ ييهػػػا مػػػف تػػػداوؿ همػػػور التعػػػاوف والتبػػػادؿ التجػػػاري أو يػػػي مجػػػاؿ 

يضػًا مػف الناحيػة االجتماعيػة خحوحػًا أالحناعات، يهذا بحاجػة لتػدبير لغػوي هػادؼ ومػا يخحػها 

تضي وضط خطط لتدبير  ؤوف هػذا التعػدد، إلػى جانػب يي المناطؽ ذات المهجات المختمفة يهذا يق

يجاد حموؿ   كالية االحطتحات ونقمها وعدـ ضػبطها أو تعػدد  ةاهلفػاظ الدالػ قضية المحطم  واج

 .اعتبارو ومجال  عمى ال ي  الواحد، والنظر يي قضية التعميـ بالمغة اهجنبية، يهذا ل 

المغػػػوي هػػػو جهػػػد حػػػري  ومنهجػػػي  ويػػػي هػػػذا ال ػػػأف يقػػػوؿ ميمػػػوف مجاهػػػد: "إف التخطػػػيط

لمعالجػػة م ػػاكؿ لغويػػة ويػػؽ حمػػوؿ مقترحػػة تجس ػػُد يعميػػًا بمسػػاعدة الهيئػػات الرسػػمية داخػػؿ مجتمػػط 

ما، وهذا الجهػد يجػب أف يجيػب عمػى مجموعػة مػف االن ػغاالت المختمفػة، واهكيػد أف االعتبػارات 

، أكثػػر مػف االعتبػػارات المغويػػة سياسػية واالجتماعيػػة واالقتحػادية هػػي التػي تؤخػػذ بعػػيف االعتبػارلا

عنػػدما يتعمػػؽ اهمػػر بػػالتخطيط المغػػوي، هف ااياتػػ  يػػي أامػػب اهحيػػاف هػػي ذات طػػابط سياسػػي 

 .(2)واقتحادي أو اجتماعي وما المغة سول وسيمة لبموغ هذو الغايات

                                                 

 .206ًٍ  عمدط،ٍع عمنالي وً  ل ل ائف عمنا   صدمٍن   ورحً ضؼٍ ع(1)

  2016ىباه   ىٍيلً  عمدط،ٍع عمنالي ممايت عمدؼ د  مطاٍٍات  يط،ٍع  ىؼرو   ليرعٍ   رَلز عميؼروي   (2)
 .324  ص1  ج1 
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وبعػػػػػد معريػػػػػة هػػػػػذا االرتبػػػػػاط بػػػػػيف التخطػػػػػيط المغػػػػػوي واالعتبػػػػػارات السياسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة 

 ية، أنتقؿ إلى المعنى المغوي واالحطتحي لمتخطيط المغوي.واالقتحاد

 التخطيط لغة3

 التسطير، والخطة، والكتابة3

الحػػاؿ واهمػػر والخْطػػب. اهحػػمعي: مػػف أمثػػالهـ يػػي االعتػػزاـ عمػػى الحاجػػة: جػػا   الخطػػة:

 .(1)يتف ويي رأس  ُخطة، إذا جا  ويي نفس  حاجة وقد عـز عميها

إ ػكالية تحتػاج  عو موضػهف يي ال  لتفكير حتاجت ،حعوبةود محظ وجيُ يي مجاؿ التخطيط 

قممػ  ويكتػب مػا يحػيط بػ  مػف ا  ػكاالت يضػط خطػة بإلى حسف تدبر، وبعد أف يسطر المخطط 

 لحمها أو التخفيؼ مف المأزؽ الذي ييها، ثـ يعـز أمرو عمى تنفيذها.

 العمػـ وأل ػػؼ ييػػ  مػػف كتػػب بطريقػة عمميػػة يػي هػػذا  أمػا محػػطم  التخطػيط المغػػوي يكػاف أوؿ

مقالتػػػ  الموسػػػومة:  وجف( اهمريكػػػي الجنسػػػية، النرويجػػػي اهحػػػؿ يػػػياينػػػار هػػػإالباحػػػث المسػػػاني )

ودراسػت  أثنػا  تحميمػ  لموضػط المغػوي و  ـ،1959تخطيط المغة المعياريػة يػي النػرويح الحػديث عػاـ 

ومعػاجـ نموذجيػة  : "أيهـ بكممة التخطػيط، الن ػاط الػذي يقػـو بتحضػير إمػت  وقواعػدلمنرويح قاؿ

لتوجيػػػ  الكتّػػػاب والمتكممػػػيف يػػػي مجتمػػػط لغػػػوي ايػػػر متماسػػػؾ ويػػػي هػػػذا التطبيػػػؽ العممػػػي لممعريػػػة 

ا إطار اهلسنية الوحفية لي مؿ مجااًل يجب يي  ممارسة اهحكاـ يي  ػكؿ ناهلسنية، يتعدل عمم

وجيػ  تطػور المغػة يػي اختيارات بيف اه كاؿ المغوية المتوايرة. يالتخطيط المغػوي يسػتتبط محاولػة ت

                                                 

 .290–287  ص7ٌَظر: ععٌ ىَظلق عألٍ،اقي  مطاً عمؼرط  ىاد،  خ  ،  ،   ج(1)
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االتجػاو الػذي يراػب ييػ  المخططػوف، وهػذا ال يعنػي الػتكهف بالمسػتقبؿ عمػى ضػو  أسػس المعريػة 

نما يعني السعي الواعي لمتأثير عميها"  .(1)المتوايرة بالنسبة إلى الماضي، واج

والتوحػػػد المجتمعػػػي عػػػف طريػػػؽ ، ويؤحػػػؿ لقضػػػية التماسػػػؾ يحتػػػاج إليػػػ  المجتمػػػطالتخطيط يػػػ

مغػة بقواعػػدها وكتابتهػا واحػطتحاتها، ويقػػر بمسػألة عػػدـ الثبػات، يقػد يطػػرأ تغيُّػر أو تعػػديؿ أو توحيػد ال

تطوير ويقـو بتوجيه  المخططػوف حسػب الواقػط ومػا يحػيط بػالمجتمط مػف ظػروؼ وتغيػرات، يالمغػة قػد 

ف ما بوعي، يالمخطط واٍع، والمثقفوف ال يقبمو  يححؿ عميها تأثير وتأثر ولكف ينبغي أف يحدث هذا

 هو خارج عف الضوابط والقواعد واهطر العامة لمغة.

يحػػؿ  ييعالجػػ  يػػي (يي ػػماف)التطبيقيػػة، أمػػا  جػػز  مػػف المسػػانيات (وجفاهػػ)التخطػػيط عنػػد و 

يػي  (سوف وداس اوبتػاويي يترة قريبة العهد بنا كتب )يرج: )لسانيات اجتماعية تطبيقية(.  عنوان

 مقدمة كتاب جماعي ي رح التخطيط المغوي:

والمحػاوالت ا داريػة الهاديػة إلى أسرة تخطيط التطور الػوطني،  التخطيط المغوي قادـ جديد

كػػػػف أف تكػػػػوف قديمػػػػة قػػػػدـ السياسػػػػة مإلػػػػى تغييػػػػر المغػػػػات أو الحفػػػػاظ عميهػػػػا وعمػػػػى اسػػػػتخدامها ي

لتخطػيط الػوطني يػي رؼ إال حػديثًا بهػذو الن ػاطات مظهػرًا مػف مظػاهر اتلـ ُيع، ولكف االقتحادية

 .المغويالميداف 

وولد محطم  التخطيط يي الفرنسية يي القرف الع ريف يي مجاؿ االقتحاد بمعنى التنظػيـ 

 ػػػػرنا إليػػػػ   هف الخطػػػػة مػػػػف أبمقتضػػػػى خطػػػػة، ويػػػػي هػػػػذا التحديػػػػد إحالػػػػة إلػػػػى دور الدولػػػػة الػػػػذي 

 .(2)اختحاص الدولة"

                                                 

 .10ٍَ  ي،قٍقٍ   صزررٌا  ىٍشا   طضاٌا أمط(1)

 .225–224رامفً  حرط عمناات لعمطٍاض  عمنالٌ   ص(2)
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 تمػػازج بػػيف المحػػطمحيف دوف ثمػػةحػحي  أف السياسػػة والتخطػػيط مػػف اختحػػاص الدولػة، و 

ما يي بداية اهمور، لكػف ينبغػي العمػـ أف المخطػط عنػدما يكتفػي بالػدعوة هحد ياحؿ بين يوجدأف 

وعنػػػدما يػػػدعو إلػػػى تػػػدريس  ،مقنػػػط يهػػػذو سياسػػػة ال تخطػػػيط تسػػػوي إلػػػى اسػػػتبداؿ لفػػػظ بػػػ خر دوف 

المغػات أو المػػواد أو المعػاجـ دوف تحديػػد المهػػارات واههػداؼ المطموبػػة يهػػذا مػف بػػاب السياسػػة ال 

 باب التخطيط. مف

يػػدؿ عريفػػًا اسػػتنتج  يقػػاؿ: ت، ثػػـ ذكػػر (1)اثنػػي ع ػػر تعريفػػًا لمتخطػػيط المغػػوي (كػػوبر) وأورد

سػػػموؾ اآلخػػػريف ييمػػػا يخػػػص  يػػػيالتخطػػػيط المغػػػوي عمػػػى السػػػموؾ المتعّمػػػد الهػػػادؼ إلػػػى التػػػأثير 

 .مغة، ويخص بنيتها وتحديد وظائفهااكتسابهـ ل

متخطػػػيط المغػػػوي عمػػػى أعمػػػاؿ هػػػذا التعريػػػؼ ليقحػػػر  ويعمّػػػؽ عمػػػى هػػػذا التعريػػػؼ بقولػػػ : ال

المنظمات الرسمية، وال يحدد نوع الجماعات المستهدية بالتخطيط وال يحػدد نمطػًا مثاليػًا لمتخطػيط 

المغػػػوي. وأكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ يإنػػػ  يرّكػػػز عمػػػى السػػػموؾ المغػػػوي للخػػػريف بػػػداًل مػػػف التركيػػػز عمػػػى حػػػؿ 

التػػأثير بػػداًل مػػف محػػطم  تغييػػر السػػموؾ م ػػكتت المغػػة. وأخيػػرًا يسػػتخدـ هػػذا التعريػػؼ محػػطم  

هػػػداؼ أويحػػػايظ عمػػػى السػػػموؾ المغػػػوي القػػػائـ، وهػػػو هػػػدؼ مهػػػـ مػػػف  بقػػػيإف التػػػأثير يُ  إذالمغػػػوي 

 .(2)التخطيط المغوي، لما ال يستبعد تغييروُ 

 حػػػػداث  مهمػػػػةومػػػػط ا قػػػػرار بػػػػأف العوامػػػػؿ االقتحػػػػادية والسياسػػػػية واالجتماعيػػػػة والدينيػػػػة 

أف التخطػػػيط المغػػػوي ال يعػػػر ؼ بأنػػػ  إيجػػػاد حػػػؿ  (كػػػوبر)مر الػػػذي يفضػػػم  اهيػػػلتخطػػػيط المغػػػوي، ا

نما يركز عمى موضػوع التػأثير، هف االمتػزاج والتواحػؿ مػط المجتمػط الػدولي  لمم كتت المغوية واج

أو تعديؿ، وهػذا يحتػاج إلػى يي الوقت الحاضر يؤدي إلى تبادؿ الثقايات، وهذا يؤدي إلى إضاية 

                                                 

 .70–68رلعر  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  ص(1)

 .92–91ٍفطه  ص(2)



 

 44 

لتمسؾ بالمغة ون ػرها واالعتػزاز ا، ويوج  الموضوع إلى وتوجيه  ف المغويبرنامح يخص هذا ال أ

حتح بنيتها.  بها، والمحايظة عميها وحيانتها واج

 خصائص التخطيط المغوي3

ر المغوي بدوف توجي  رسمي "يتسـ التخطيط المغوي بسمات حاسمة تجعم  مختمفًا عف التغيُّ 

 يالتخطيط المغوي ل  أربط سمات:

 المغوي قحدي، أي: ل  هدؼ محدد. أ. التخطيط

 ب. التخطيط المغوي ل  رؤية، أي موج   نحو المستقبؿ.

 ج. التخطيط المغوي ر يد، أي يتحّكـ يي  الحال  العاـ.

 .(1)د. التخطيط المغوي مؤسسي، أي تخطط ل  مؤسسات وتنفذو مؤسسات

                                                 

 .261حبازي  عيباهات عمطٍاض  عمنالٌ   ص(1)
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 إجراءات التخطيط المغوي3

اتخػاذ القػرار وحػنط السياسػة ال  يػيوالمػؤثرة  بعػضيي ظؿ التغيرات المرتبطة بعضػها مػط 

بد مف النظر يي أيضؿ الخطوات مف دارسي التخطيط المغػوي، البػاحثيف عػف المتغيػرات المتعمقػة 

بطريقػػة حػػنط القػػرار. ويػػي هػػذا المجػػاؿ يضػػط كػػوبر مخططػػًا توضػػيحيًا مرجعيػػًا لدراسػػة التخطػػيط 

 المغوي، وهو عمى النحو اآلتي:

)مثاؿ: النخبة الرسمية، المؤثروف، النخبة المضادة، منفذو السياسة مف اير مف هـ الفاعموف  أ( 

 طبقة النخبة(.

 أي سموؾ لغوي: ييب( يحاولوف التأثير 

 ( الخحائص البنيوية )النحوية( لمسموؾ المخطط )التجانس والت اب (.1)

 ( االستعماالت واهاراض التي سيوظؼ ييها السموؾ المخطط.2)

 ي والقبوؿ المراوب )الفهـ، التقييـ، ا تقاف، واالستعماؿ(.( مستول التبن3)

 ج( لمف السموؾ المغوي المستهدؼ التأثير عمي ل

 طية((.ي( نوع المستهدييف )أيراد، منظمات، )أولية أـ وس1)

 ( الفرص المتاحة لممستهدييف لتعمـ السموؾ المغوي.2)

 وؾ المخطط.( الحوايز المتاحة لممستهدييف لتعمـ واستعماؿ السم3)

 ( الحوايز المتاحة لممستهدييف لريض السموؾ المخطط.4)
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 د( ما الهدؼ مف التأثيرل

 هػ( تحت أي ظروؼل

 و( وبأي الوسائؿ: السمطة، استخداـ القوة، استخداـ أسموب الترويح، أـ عف طريؽ ا قناع(.

 .ز( ما هي الطريقة المتبعة عند اختيار القرار )أسس وقواعد اتخاذ القرار(

 ( تحديد أهداؼ الم كمة.1)

 ( تحديد وسيمة حؿ الم كمة.2)

 .(1)عواقب ومترتبات الم كمة )النتائح المحتممة(ح( ما 

الفػاعميف لمتخطػيط المغػوي، وتوجػ  إلػى قضػية التػأثير التػي ذكرهػا  تناوؿ كوبر يي مخطط 

موجػود  التػأثيرما أف لتستعماؿ ولمفهـ وا تقاف، وبو يي تعريؼ التخطيط المغوي، هؿ تتج  لمبنية 

لمعريػػة كيفيػػة و يػػت بػػد مػػف وجػػود متػػأثر، يمػػف هػػو أو مػػف الجهػػة المسػػتهدية ومػػا ظريهػػا وأحوالهػػال 

والظػػػروؼ المحيطػػػة لممػػػؤثر  التػػػأثير بطريقػػػة عمميػػػة متدرجػػػة، ومػػػا أهػػػداؼ إحػػػداث هػػػذا التػػػأثيرل

سائؿ لمخػروج مػف هػذو الو  نجطوالمتأثر لها دورها يي عممية التخطيط المغوي، ثـ ال بد مف اتخاذ أ

 الم كمة المغوية.

مي ػػػاؿ زكريػػػا  يقتػػػرح إذوأسػػػتعرض هنػػػا مثػػػااًل عمميػػػًا لكيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػط الثنائيػػػة المغويػػػة، 

وهػػي خطاطػػة يمكػػف اعتمادهػػا يػػي مجػػاؿ البحػػوث  ،المغػػة الفرنسػػية يػػي لبنػػاف خطػػوات لكيفيػػة قيػػاـ

 الميدانية ييقوؿ:

                                                 

 .182–181رلعر  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً  صينظ  (1)
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يئػػػػة االجتماعيػػػػة، السػػػػياؽ، المسػػػػتمعوف، مواضػػػػيط تكمـ المغػػػػة الفرنسػػػػية )المدرسػػػػة، البنػػػػ"أ. 

 المحادثة، مكاف العمؿ(.

ب. نسػػػػتمط إلػػػػى المغػػػػة الفرنسػػػػية )دروس، راديػػػػو، تمفزيػػػػوف، مسػػػػرح، سػػػػينما، محاضػػػػرات، 

 تسجيتت...(.

 ج. نقرأ بالمغة الفرنسية )روايات، مجتت، ححؼ، دوريات...(.

 مذكرات، مراستت  خحية...(. د. نكتب بالمغة الفرنسية )تقارير، مقاالت، مؤلفات،

نحوهػػػػا، الفػػػػرز  )وظيفػػػػة المغػػػػة الفرنسػػػػية، االنجػػػػذابلغػػػػة ثانيػػػػة ة الفرنسػػػػية هػػػػػ. نختػػػػار المغػػػػ

يعػػػؿ البيئػػػة، الموقػػػؼ منهػػػا العوامػػػؿ  االقتحػػػادي والمهنػػػي، طبيعػػػة التعامػػػؿ معهػػػا ودرجتػػػ ، رّدات

 اهيديولوجية...(.

يػػػي لبنػػػاف )وهػػػـ الثنائيػػػة المغويػػػة  و. نعمػػػؿ يػػػي سػػػبيؿ ا بقػػػا  عمػػػى وضػػػط المغػػػة الفرنسػػػية

 .(1)ودرجتها معرية المغة الثانية، الت جيط لتعممها، المواد التربوية والتعميمية، البرامح المنظورة("

إما سياسية، أو اقتحادية أو أف  عدة يي ظؿ الحاجة لمغة ثانية يي المجتمط نظرًا لظروؼ

هػػػذا المنهػػػاج  ُيوضػػػطو ايرهػػػا مػػػف اهمػػػور، هػػػذو المغػػػة لغػػػة الثقايػػػة ون ػػػر العمػػػـ والمحػػػطمحات، أ

جرا اتها  لا  موحوؿ إلى اههداؼ المرجّوة بعد ذلؾ.لدقيؽ مف الخطط واج

 أف اهسس والمبادئ التي ينبغي مراعاتها يي أي تخطيط ت مؿ:عبد الحؽ يواز ويرل 

"الوضػػػػػػوح، والواقعيػػػػػػة، وال ػػػػػػموؿ، والتكامػػػػػػػؿ والتػػػػػػوازف والتنسػػػػػػيؽ، والتػػػػػػديؽ، واالنسػػػػػػػياب، 

 .(2)الستمرار، والمرونة والتجدد، والتنبؤ والنظرة المستقبمية"وا

                                                 

 .45  طضاٌا أمطٍَ  ي،قٍقٍ   صزررٌا  ىٍشا (1)

 .120عممأ  ولعز ىمي  عمرع    ىرئٍات عمدط،ٍع عمنالي  ػرض لٍق   صػق (2)
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 أىداف التخطيط المغوي3

التخطيط المغوي ظهر مط تقدـ العموـ االجتماعيػة واالقتحػادية،  مجاؿمف الجدير ذكرو أف 

والتكامػػؿ بػػيف العمػػـو مػػدارها ا نسػػاف، "وهػػذا ا نسػػاف ال يسػػتغني عػػف لغػػة يعبػػر بهػػا عػػف أيكػػارو 

، وثقايتػػػ ، وحضػػػارت ، ومػػػا هػػػدؼ التخطػػػيط المغػػػوي إال حػػػؿ الم ػػػكتت المغويػػػة، وايػػػر وحاجاتػػػ 

مجموعػات ب ػرية تتفاعػػؿ   يػػردًا، وال ػعوب والػدوؿ بوحػػفها المغويػة التػي تعتػػرض ا نسػاف بوحػف

 .بعضها مط بعض"

 ( تطبيقات التخطيط المغوي ييما يأتي: Moshe Nahirوقد يحؿ )مو ي ناهير 

 . إحيا  المغات الميتة أو المهجورة.2  ة.. التنقية المغوي1

 .(1). التقييس المغوي"4 . ا حتح المغوي.3

 . التنقية المغوية03ت

مػف اهمثمػػة عمػى هػػذا عمػؿ اهكاديميػػة الفرنسػية مػػط أنهػا ايػػر حكوميػة إال أنهػػا عممػت يػػي 

الجديػدة والنحػو "تنمية المدونة، أي يي متف المغػة نفسػها وقواعػدها، وكػاف التركيػز عمػى المفػردات 

وا مػػت ، ثػػـ زادت أعمالهػػا وضػػمت بحػػث اهلفػػاظ واهسػػاليب وت ػػجيط اهدب وحػػناعة المعجػػـ. 

 .(2)وُ ِغمت كذلؾ بإحتح الهجا  الفرنسي"

يتنقية المغة مف الدخيؿ، وحناعة المعجـ واالهتماـ بالمفردات والهجا  لػـ يكػف إال لمراعػاة 

 الستمة المغوية.

 

                                                 

دلق عمدط،يٍع عمنايلي ويً ر ىي  عمناي  عمؼرعٍي  لعمَييلض عييا  ىبييغ عمناي  عمؼرعٍي  ولعز  ػق عممأ   ينظ  (1)
 .89–87  ص2009عألقدًٍ  عميلضو عمطاعغ لعمؼشرلً  

 .266يباهات عمطٍاض  عمنالٌ   صحبازي  ع(2)
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 لميتة أو الميجورة3. إحياء المغات ا4

بعػد ا قػػرار بإحيػا  المغػػة العبريػة وذلػػؾ رابػػة مػنهـ يػػي توحيػد اليهػػود باسػتعماؿ المغػػة سػػعْوا 

يي ن رها. "يهي المغة اهـ يي التعميـ. وثانيًا: يإف تعميـ العبرية لمناطقيف بغيرها يجري يػي ثػتث 

 .(1)، وتعميمها خارج إسرائيؿ"مناطؽ: تعميـ العبرية لممهاجريف، وتعميمها لمناطقيف بالعربية

قامػػػة  ومػػا هػػػذا الن ػػر الواسػػػط يػػي التعمػػػيـ وتعمػػيـ المغػػػة العبريػػة لمجنسػػػيات المهػػاجرة كايػػػة واج

 دليؿ عمى رابة قوية يي ا حيا . الإالدورات 

 . اإلصالح المغوي33

ـ 1927يػي عػاـ ومثاؿ ذلػؾ مػا حػدث لمغػة التركيػة، يقػد كانػت تكتػب بحػروؼ عربيػة، ثػـ "

وتنفيػذًا لهػذا  ،طفى كماؿ أتاتورؾ قرارًا بتتريؾ المغة عف طريؽ نقؿ حرويها إلى التتينيةاتخذ مح

مػػف المغػػة العربيػػة مجمػػس لغػػوي يتػػولى إنجػػاز هػػذو المهمػػة، وتػػـ تنقيػػة المغػػة التركيػػة  ُأن ػػ القػػرار 

بػيف  التعػاوفوتطويرهػا، وبنػا  المحػطمحات و  تأليؼ المعػاجـ، وتوليػد المفػردات،بوالفارسية، وذلؾ 

 .(2)"وزارة ا عتـ، والمدارس، والجامعات التركية الستيعاب ما تـ تتركي  ون رو

 . التقييس المغوي23

تبّنػػت زنجبػػػار يػػػي  ػػػرؽ إيريقيػػا المغػػػة السػػػاحمية لغػػػة وطنيػػػة مػػف بػػػيف العديػػػد مػػػف المهجػػػات 

ائعة جمعيػػة لغويػػة عامػػة  مػػف أجػػؿ اختيػػار لهجػػة  ػػ ُأن ػػئتالمنت ػػرة هنػػاؾ، ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ 

 ُأط رتالمعاجـ و  ألفتتحتؿ مكانة يي نفوس مستعمميها لتحب  لغة المدرسة، و نجاز هذا الهدؼ 

 القواعد السواحمية  رؽ إيريقيا.

                                                 

 .82عمدط،ٍع عمنالي: عمدط،ٍع مدؼنٍو عمناات عألجَقٍ  ىٌ ىَظلق إضرعئٍنً  ص  ػنٍاً(1)

 .89دلق عمدط،ٍع عمنالي وً ر ى  عمنا  عمؼرعٍ  لعمَيلض عيا  صولعز    ٌَظر: ػق  عممأ(2)
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 . تحديث المفردات وتطويرىا13

مركػػز المحػػطمحات الفنيػػة مػػف  إذ ُأن ػػ مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث يػػي سويسػػرا المغػػة السػػويدية، 

 .(1)وتوحيد بنائها ون رها وتعميـ استعمالها" أجؿ تنسيؽ المحطمحات المحدثة،

 التحػديث قضػية حيا ، أو ا حتح، أو التقيػيس، أفيي التنقية، أو ا والمتحظ ييما ُذكر 

لػػػى المتخححػػػيف يػػػي النظػػػاـ المغػػػوي  ليػػػتـ تػػػأليؼ و إلػػػى المجػػػامط المغويػػػة، ييهػػػا المجػػػو   ينبغػػػي اج

الهتماـ بالقواعػد المغويػة، واالهتمػاـ اهساسػي المعاجـ والمحطمحات وتوليد المفردات وتطويرها وا

 واهمػر الثالػث ،وبعػدها يػأتي ا عػتـ ،يي عمميات الن ر كانت موجهة نحو المدارس والجامعػات

 بيف أيراد ال عب أو المجموعة المستهدية. ن رها هو

 : "هػػديًا سادسػػًا يػػراو هػػو ولػػـ يػػذكرو الم ػػتغموف بهػػذا العمػػـ أال هػػػوعبػػدالحؽيػػواز ويضػػيؼ 

إحتؿ المغات القومية محػؿ المغػات اهجنبيػة ذات االنت ػار الواسػط يػي الجامعػات الوطنيػة، ولعػؿ 

سػرائيؿ، التجارب التي قامت بها بعض دوؿ العالـ كالياباف، والحيف، ويرنسػا وروسػيا، وييتنػاـ، و  اج

المغػػػة ة عمػػػى إمكانيػػػة القيػػػاـ بهػػػذو المهمػػػة المحػػػيرية، وعمػػػى ارتبػػػاط وسػػػوريا، مػػػف اهدلػػػة الدامغػػػ

 .(2)بحركات التقدـ العممي والحضاري"

ف عػػػػرض المػػػػادة العمميػػػػة لمدارسػػػػيف بمغػػػػتهـ اهـ، دوف المغػػػػة اهجنبيػػػػة، أدعػػػػى لزيػػػػادة الفهػػػػـ إ

وهػذا يػدؿ عمػى ارتبػاط المغػة بحركػات التقػدـ العممػّي، ارتباطػًا  ،واالستيعاب لتمػؾ المػادة لػدل الػدارس

 .مهاوتقد غتهالِ نهضة  اير  مة مفالعممي لؽ الرقّي يتحق الو  ،وثيقاً 

 

                                                 

 .89–88صعمؼرعٍ  لعمَيلض عيا  ولعز  دلق عمدط،ٍع عمنالي وً ر ى  عمنا    ٌَظر: ػق  عممأ(1)

 .90–89ٍفطه: ص(2)
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 أىم التجارب العالمية3

نظرًا الرتباط التخطيط المغوي بالبنا  الػداخمي لمغػة، واالهتمػاـ بظػاهرة ا مػت  والكتابػة وتطػوير 

التجربػػة الفرنسػػية، والتجربػػة  ـالمحػػطمحات والمفػػردات، وتنقيػػة المغػػة، واالهتمػػاـ بالمعػػاجـ يػػأرل أف أقػػد

، لنترسػػـ كيػػؼ كػػاف عنػػد االتحػػاد السػػويييتي )سػػابقا( حاتتطػػوير المحػػطم ةخيػػرًا تجربػػ، وأالحػػينية

حتح نظاـ المغة.  التخطيط المغوي مساهمًا يي التميز المغوي واج

 التجربة الفرنسية3

ـ بداية مهمة يي السياسة المغويػة الفرنسػية بحػدور أمػر ممكػي باسػتخداـ 1539"تمث ؿ سنة 

 وحيااة القوانيف.المغة الفرنسية يي القضا  وا دارة 

ـ 1637ـ بوحػفها مؤسسػة ايػر حكوميػة ثػـ سػنة 1635اهكاديميػة الفرنسػية سػنة  وُأن ئت

مرحمػػػة مهمػػػة يػػػي تنفيػػػذ سياسػػػة لغويػػػة يرنسػػػية هاديػػػة إلػػػى تقويػػػة  ،بوحػػػفها مػػػف مؤسسػػػات الحكػػػـ

لمدونػة، مكانتها يي التعميـ وا دارة والتجارة واير ذلؾ. كاف عمػؿ اهكاديميػة الفرنسػية يػي تنميػة ا

 .(1)أي يي متف المغة نفسها وقواعدها. كاف التركيز عمى: المفردات الجديدة والنحو وا مت "

لـ، ولػيس هػو أوؿ مجمػط هذا المجمط المغوي الفرنسي أقدـ المجامط المغوية يي العاال ُيعد و 

ة اهكاديميػػة، يػػي يرنسػػا، ولكنػػ  أكثػػر المجػػامط المغويػػة  ػػهرة وأكثرهػػا تػػأثيرًا مػػف الناحيػػتػػـ تأسيسػػ  

يػػالعبرة تكمػػف يػػػي التميػػز بالعمػػؿ وا بػػػداع ييػػ  وا نجػػػازات التػػي تتحقػػؽ، وال يتوقػػػؼ اهمػػر عمػػػى 

نما عمى التأثير واالرتقا .  اهقدمية وال عمى اهولية، واج

                                                 

 .226حبازي  عيباهات عمطٍاض  عمنالٌ   ص(1)
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( حركة 1628–1555) (يرانسيس دي ممهاربي)وتطورت تحت قيادة  اعر البتط الممكي 

عمػػى  القائمػػة لمهجػػات واهلفػػاظ المسػػتهجنة، حتػػى إنػػ  وبػػخ الممرضػػة)تنقيػػة( المغػػة الفرنسػػية مػػف ا

 .ستعماؿ المغة وهو عمى يراش الموتخدمت  بسبب ارتكابها الخطأ يي ا

وعكست حركة تنقية المغة الجهد المبذوؿ مف أجؿ تأسيس جمعية الم موند وبتأسيسها أحب  

نابيػة والبذيئػة، وال يحػارت تعنػي المغػة الواـ عػمعيار االستعماؿ المغوي هو لغػة النخبػة، أمػا لغػة ال

لظػػاهرة الفرنسػػية التػػي عريػػت بػػػ)المنتديات الثقاييػػة( أو )الحػػالونات( وكػػاف اسػػمها يمكػػف تجاهػػؿ ا

بويي ريػط  ػأف المنػاظرات ورقػى بهػا إلػى مسػتول الفػف الرييػط، وعػّزز معندهـ )رولي ( ومنتدل الر 

واهسػاليب المغويػة. وكانػت الموضػوعات والمسػائؿ  بيف روادو الذوؽ اهدبي واالهتماـ بأمور المغػة

 النحوية والمعجمية مف أكثر الموضوعات الجادة المتداولة.

ولػػـ يكػػف يقحػػر عمػػؿ اهكػػاديمييف عمػػى تنقيػػة المغػػة مػػف اهلفػػاظ اهجنبيػػة والعاميػػة والكػػتـ 

انالفاحش البذي   .(1)والمجاالت ائها بالمحطمحات يي  تى الفنوف، بؿ امتد  إلى تطوير المغة واج

مػػػف المغػػػة التتينيػػػة، لتحػػػؿ مكانهػػػا المغػػػة الفرنسػػػية، وكػػػاف هػػػذا نتيجػػػة الت ػػػجيط  انتُقػػػؿوهكػػػذا 

 ـ(.1642–ـ1585) (ري يميي )مف الممؾ ثـ مف رئيس الحكومة خاحة الوزير اهوؿ والمساندة 

غػوي الفرنسػي، هموا يػي ن ػر ا بػداع المأسػيف الػذيف بػدورهـ يػأن أ تجمعًا عظيمػًا لمكتػاب والفن إذ

وكاف الواحد منهـ مف  دة حرح  عمى تنقية المغة يدايط عنهػا حتػى عنػد وياتػ  بتػوبيخ مػف أخطػأ يػي 

همت ا حػػتحات يػػي الػػتخمص مػػف المحػػطمحات التػػي بطػػؿ اسػػتعمالها أسػػاالسػػتعماؿ المغػػوي، كمػػا 

وؿ الجميػط، وكػاف يي ن ر المغة الفرنسية وجعمها أيسر يهمًا ويػي متنػا  اركتومف العامي والدخيؿ، و 

بدا  الرأي ييها.  لتجتماعات اهسبوعية دور عظيـ يي التقييـ وتبادؿ المعارؼ واج
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 3يةالصينالتجربة 

 إصالح الخط والكتابة3

لمغة الحينية تتفرد بأنهػا ليسػت يػي الحقيقػة مرتبطػة مػف الناحيػة الحػوتية بمغػة "نعرؼ أف ا

ف يتواحػػؿ  ػػفاهًا مػػط مػػف ال يػػتكمـ إال بمهجػػة محػػددة، يػػت يسػػتطيط مػػف ال يػػتكمـ إال لهجػػة بكػػيف أ

هذيف ال خحيف يستطيعاف أف يقػرآ الجريػدة نفسػها، وأف يتواحػت بواسػطة الكتابػة،  كانتوف، ولكفّ 

يػػالحروؼ الحػػػينية تمثػػػؿ اهيكػػػار قبػػػؿ أف تمثػػؿ اهحػػػوات. ويمكػػػف قػػػرا ة هػػػذو الحػػػروؼ دوف أف 

 .(1)كرتونية الخرسا "تحسف النطؽ بكممة حينية واحدة، كما تقرأ الرسـو ال

وهػػػذا يعطػػػي يكػػػرة عػػػف حجػػػـ العمػػػؿ والجهػػػد المطمػػػوب، يػػػي ظػػػؿ هػػػذا االخػػػتتؼ الواسػػػط 

لمهجػػػات، يإحػػػتح ال ػػػأف المغػػػوي لػػػيس خيػػػارًا بػػػؿ إلزامػػػًا لمحفػػػاظ عمػػػى اسػػػتمرارية المغػػػة بالدرجػػػة 

ي، مػػط هـ يػػي سػػهولة إيحػػاؿ هػػذو المغػػة لمعػػالـ الخػػارجدة الوطنيػػة تاليػػًا، كمػػا ويسػػاهولػػى، والوحػػ

 االنفتاح الكبير لمحيف عمى التجارة العالمية.

 :يهي أما بالنسبة لعدد الحروؼ

أقػػػػػؿ منهػػػػػا يػػػػػي  3008يكثػػػػػر اسػػػػػتعمالها، و 3755هػػػػػا نحريػػػػػًا أساسػػػػػيًا محػػػػػنفًا، م 6763" -

 االستعماؿ.

مط الحروؼ السابقة بطباعة جميط الكتػب قػديمها وحػديثها، ممػا   حرؼ آخر تسم 16000 -

 حرؼ. 23000ف يجعؿ العدد قريبًا م

 حرؼ نادر االستعماؿ. 34000 -
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كػػػف لممثقػػػؼ محػػػرؼ لقػػػرا ة المن ػػػورات الحديثػػػة، وي 4000يجػػػب إذًا معريػػػة مػػػا يقػػػرب مػػػف 

ألفًا منها. هذا يعني أف تعمـ المغة الحينية المكتوبة يسػتدعي جهػدًا  30كثر مف أالجيد أف يعرؼ 

 .(1)استثنائيًا لمذاكرة"

ظػؿ الحػروؼ الكثيػرة أمػر يحتػاج إلػى جهػد كثيػؼ مػط  يموضوع تبسيط الوضط الكتابي يػي

واهمػر  ،دعـ  ديد مف الدولة لهذا الوضط الجديد مػط مراعػاة مػا يمكػف أف يحػدث مػف اعتراضػات

 بحاجة إلى إيجاد السبؿ الكفيمة لن ر التعديؿ الجديد عمى هذا العدد الهائؿ مف سكاف الحيف.

اؿ المغػػػػة منػػػذ انتحػػػػار الثػػػػورة سػػػػنة "وبا مكػػػاف تمخػػػػيص سياسػػػػة الحػػػػيف ال ػػػعبية يػػػػي مجػػػػ

 ـ عمى النحو اآلتي:1949

 ختحار عدد الخطوط يي الرموز المعقدة.تبسيط الرموز الحينية مف ختؿ ا .1

 . ن ر المغة القومية الم تركة القائمة عمى لهجة بكيف يي كؿ أنحا  الحيف ال عبية.2

 . وضط تنظيـ يونيتيكي يهدؼ إلى:3

 ة.أ. تنقيط الرموز الحيني

 ب. تعزيز المغة الم تركة يي الحيف.

 ج. وضط أبجديات خطية ل قميات التي تتكمـ لغة اير المغة الحينية.

د. القبػػػوؿ باحتمػػػاؿ إبػػػداؿ الرمػػػوز التقميديػػػة بتنظػػػيـ كتػػػابي يػػػونيتيكي يػػػي زمػػػف المسػػػتقبؿ ايػػػر 

 .(2)المحدد"
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يس لمطػػػتب ير عمميػػػة الػػػتعمـ، لػػػو والهػػػدؼ اهساسػػػي مػػػف قضػػػية  تبسػػػيط الرمػػػوز هػػػو تطػػػ

نمػػػا يتعػػػدل هػػػذا لمػػػف يريػػػد تعمػػػـ المغػػػة الحػػػينية يػػػي ظػػػؿ االنفتػػػاح  ،ولمسػػػكاف المحميػػػيف يحسػػػب واج

 واالزدهار االقتحادي لمحيف وزيادة حادراتها إلى مختمؼ بقاع العالـ.

والهػػػدؼ اهسػػػمى مػػػف ذلػػػؾ توحيػػػد المنػػػاطؽ كايػػػة واهيػػػراد والجماعػػػات بمغػػػة ولهجػػػة واحػػػدة 

 ًا وكتابيًا.يتفاهموف مف ختلها  فوي

 حات3تجربة تطوير المصطم

"يواجػػػ  المخططػػػػوف المغويػػػػوف المختحػػػوف بتطػػػػوير المحػػػػطمحات خيػػػارات عديػػػػدة. يتمثػػػػؿ 

تبنػػػي محػػػطم  متػػػداوؿ يػػػي االسػػػتعماؿ، أو اسػػػتحداث )توليػػػد(  اهوؿ يػػػي االختيػػػار بػػػيف اريػػػالخ

القػدـ سػوا   لعممة، وعف الموضة، وعػف كػرةيتحدث الناس ويكتبوف عف سوؽ ا إذمحطم  جديد. 

تػػويرت محػػطمحات لمتعبيػػر عػػف هػػذو الموضػػوعات أو لػػـ تتػػوير. وعنػػدما يجمػػط االبيػػة المتكممػػيف 

والكتػاب عمػى محػطم  معػيف لمتعبيػػر عػف يكػرة معينػة، يػإف خيػػار المخططػيف المغػوييف هػو تبنػػي 

ذلػػؾ المحػػطم  المتػػداوؿ الػػذي ال يواجػػ  معارضػػة مػػف مسػػتعممي المغػػة وتجنػػب يػػرض محػػطم  

 .(1)تاج إلى إقناع المتكمميف والكت اب باستعمال  وترؾ المحطم  المتداوؿ"جديد يح

مػػػف المخططػػػيف ولكػػػف إف كػػػاف المحػػػطم  المتػػػداوؿ مػػػف لغػػػة أجنبيػػػة، يػػػإف هػػػذا يسػػػتدعي 

لتعامؿ مط هذا المحطم  والنظر يي ن ػأت  وداللتػ  ومعنػاو وهي أمػر حػدر وعمما  االحطتح ا

حػػػطم  بمغػػػة البمػػػد المسػػػتخدـ لهػػػذا المحػػػطم  ال ػػػائط، هػػػذا المحػػػطم ، ثػػػـ العمػػػؿ عمػػػى وضػػػط م

ويرض محطم  جديد مط السعي  قناع الكتّاب بترؾ السابؽ ون ر هذا المحطم  الذي يتناسػب 

 يي هذا البمد. ةقواعد المخططيف المغويو 
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وقػػػد يػػػرل المخططػػػوف االعتمػػػاد عمػػػى محػػػطمحات دوليػػػة مترجمػػػة يػػػي ظػػػؿ التقػػػدـ العممػػػي 

لمترجمػة ضػخمًا  د الثػورة البم ػفية جهػازاً بعػ (لينػيف) قػد أن ػأي"تتقػ  اهيكػار، والحاجة إلى العموـ و 

ربى العامموف يي  عمى مئة ألؼ مترجـ لنقػؿ العمػـو الغربيػة إلػى المغػة الروسػية، وقػد كػاف ي ػرؼ أَ 

بنفسػػ  عمػػى هػػذا الجهػػاز الخطيػػر الػػذي حقػػؽ معجػػزة، ومػػا زالػػت أجهػػزة الدولػػة السػػوييتية تسػػتخدـ 

ليها"أكثر مف مم  .(1)يوني مترجـ لجميط لغات العالـ، منها واج

"وكانت نسبة المحطمحات الجديدة المقترحة مف الروسية يي االبية المغات المسػتعممة يػي 

ف هػػذا االتسػػاؽ والتوحيػػد واج % مػػف المجمػػوع، 80–70االتحػػاد السػػويييتي )سػػابقًا( تتػػراوح مػػا بػػيف 

سػوييتي )سػابقًا( قػد سػاعد عمػى تسػهيؿ إعػداد لممحطمحات الفنية يي لغػات جمهوريػات االتحػاد ال

المقررات الدراسية، وتسهيؿ التعميـ، ومف ختؿ توحيػد وتنسػيؽ تمػؾ المحػطمحات باالعتمػاد عمػى 

المحادر الحريية لمغة الروسية، أدل إلى تعزيز المغة الروسية عمى المدل البعيػد، وذلػؾ بتػرويح 

 .(2)الكتابات واهعماؿ اهدبية المكتوبة بها"

هذا التوحيد لممحػطم  يػؤدي إلػى ضػبط الفهػـ، والدقػة يػي االسػتخداـ لممحػطمحات أقوؿ: و 

 والتنسيؽ بيف المترجميف والمغوييف والمؤسسات القائمة عمى مثؿ هذو الم اريط.

ونظػرًا لقضػية التوسػط يػي ميػاديف الحػناعة والتجػارة وا دارة الحكوميػة والعمػوـ والتكنولوجيػػا 

اهيري والتعمػػيـ العػػالي احتاجػػت لغػػة باهاسػػا يػػي أندونيسػػيا لممحػػطمحات، ووسػػائؿ االتحػػاؿ الجمػػ

وكػػػاف موضػػػوع الجػػػدؿ هػػػو المغػػػات المقتػػػرض منهػػػا، حيػػػث لجػػػأ المخططػػػوف المغويػػػوف إلػػػى المغػػػة 

السنسكريتية القتراض المحطمحات مف مياديف اهدب والحضارة والدراسة، ولجأوا يي المقابؿ إلى 

الميػػػػػاديف المعرييػػػػػة والمجػػػػػاالت العامػػػػػة، مثػػػػػؿ الموضػػػػػة واهيػػػػػتـ المغػػػػػات اهوروبيػػػػػة الرتباطهػػػػػا ب
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لتعػػػاوف الػػػدولي والسياسػػػات الدوليػػػة القوميػػػة وكػػػذلؾ المغػػػة ا نجميزيػػػة التػػػي ترمػػػز إلػػػى الحداثػػػة، وا

 .والعتقات الدولية

ندونيسػػيوف يمجػػؤوف إلػػى القػػادة السياسػػيوف والعسػػكريوف اهيأمػػا سػػبب اخػػتتؼ المنبػػط 

السػػػػتثارة الم ػػػػاعر القوميػػػػة لممػػػػواطنيف مػػػػف أجػػػػؿ حممهػػػػـ عمػػػػى تأييػػػػد السنسػػػػكريتية  المغػػػػة

يػػػاديف السياسػػات التػػي يخططػػػوف لهػػا، بينمػػا القطاعػػػات اهخػػرل يػػي المجتمػػػط ارتبطػػت بالم

 .(1)العامة العريية والمجاالت

وأيػػػًا كػػػاف من ػػػأ المحػػػطم ، يهػػػؿ يبقػػػى المفػػػظ عمػػػى مػػػا هػػػو عميػػػ  بعػػػد اقتراضػػػ  أـ يعمػػػد 

لنظػػاـ المغػػة عنػػدهـل وهػػؿ توحيػػد المحػػطم  ون ػػرو يعػػد هػػديًا أساسػػيًال  المختحػػوف إلػػى تطويعػػ 

هػػذا أمػػر ينبغػػي ي ،قضػػية المواكبػػة لمتطػػور ومتابعػػة مػػا يجػػدُّ مػػف محػػطمحات هػػو واهمػػر الثالػػث

 متحظت  يي هذا المجاؿ.

كما ينبغي أف تتقارب وجهات النظر بيف الساسة والقطاعػات المغويػة، لػئت يحػدث تضػارب 

 ات، ييتسـ الوضط االحطتحي بالت تت وعدـ وضوح النهح والرؤيا.يي المحطمح

                                                 

 .273ص  ٌَظر: رلعر  عمدط،ٍع عمنالي لعمداٍر عيجدياػً(1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 58 

 

 الفصل الثاني

 السياسة المغوية والتخطيط المغوي في الوطن العربي

 

 في الوطن العربي. السياسة المغوية المبحث األول3

 المبحث الثاني3 دور الفاسي الفيري في المشيد المساني العربي.

 



 

 59 

 المبحث األول

 وية في الوطن العربيلسياسة المغا

 تمييد

تعد المغة  كًت مف أ كاؿ التعبيػر الثقػايي، يهػي مػف أساسػيات الوجػود لإلنسػاف، وعامػؿ 

مػػػف عوامػػػؿ تمكػػػيف اهيػػػراد وال ػػػعوب مػػػف التعبيػػػر عػػػف أيكػػػارهـ وقػػػيمهـ، وهػػػي ليسػػػت أداة  مهػػػـ

تثبيػػت ، لػػذا يجػػب أف يتعػػاوف المثقفػػوف والمؤسسػػات لمسػػعي يػػي حسػػب لمتواحػػؿ ونقػػؿ المعريػػة

 .المغة وتطويرها

وتعد المغة عتمة بارزة يي أي مجتمط تدؿ عمى هويت  وسػيادت  مػف خػتؿ بػروز لغتػ  

إلى قوة المغة مف ختؿ انت ارها وزيادة عدد متكمميها، وقد  بعضهـ يي المياديف كاية، وينظر

براز وضط هذو المغة وقيمتها وتفوقها يي الميػاديف المختمفػة،  يكوف هذا عف طريؽ الترايب واج

وقد يححؿ هذا الن ر عف طريؽ التقدـ العممي والتفوؽ يي ا نتاج المعريي وازدهار العموـ، 

ولكي يتححؿ مريد المعرية عمى هذا العمـ أو التقدـ ال ُبد  ل  مف معرية لغة مف يتقدـ عمميًا 

كبر قدر ممكف مف أجؿ يهمها واحتوا  ما يممكوف مف رقي العموـ، أو لترجمتها ليستفيد منها أ

 مف المهتميف.

وقػػػد يححػػػؿ الن ػػػر عػػػف طريػػػؽ آخػػػر هػػػو االسػػػتعمار ويػػػرض لغػػػة المسػػػتعِمر عمػػػى الػػػبتد 

رة، يػػي ميػػاديف الػػتعمـ المدرسػػي وا عػػتـ واالحػػطتحات واالسػػتعماؿ اليػػومي لهػػذو المغػػة المسػػتعمَ 

ر ويػرض عقوبػات وكؿ ذلؾ عف طريؽ القهر والقوة، ومنط اسػتخداـ المغػة اهـ لهػذا البمػد المسػتعمَ 

 قد تحؿ لمموت يي بعض اهحياف لمف يتمّرد عمى استعماؿ المغة الجديدة.
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لة تمػػة، بػػرزت عنػػد أامػػب هػػذو الػػدوؿ مسػػأومػػط انتهػػا  حػػراعات االحػػتتؿ مػػط الػػدوؿ المح

ثنائية المغػة، وظهػور لغػة المسػتعِمر عمػى درجػات، يمػف الػدوؿ مػف جعمهػا لغػة رسػمية إلػى جانػب 

ؿ المغػػػة الرسػػػمية لمػػػبتد هػػػي المغػػػة اهـ ولكػػػف الواقػػػط يخػػػالؼ مػػػا هػػػو عػػػمػػػف جالمغػػػة اهـ، ومػػػنهـ 

مرسوـ، يالمغة الغالبة لغة المستعِمر عمى المغة اهـ يي التعميـ وا عػتـ وا عػتف واالسػتعماالت 

يػػي الػػدوائر والمؤسسػػات الرسػػمية، وقميػػؿ جػػدًا مػػف البمػػداف مػػف نّحػػى لغػػة المسػػتعِمر وجعػػؿ المغػػة 

 لمغة الوحيدة الغالبة التي يتعامموف بها يي جميط  ؤونهـ.الرسمية هي ا

، ومػػط يالمغػػة عامػػؿ جػػامط هبنػػا  اهمػػة ،الػػبتد العربيػػة بمغػػة القػػرآف الكػػريـبحكػػـ ارتبػػاط و 

االنجػػذاب نحػػو المغػػة العالميػػة  ومػػطمسػػألة الثنائيػػة المغويػػة،  يػػي بتدهػػـ ن ػػأتسػػتعمار اال دخػػوؿ

البعػػد العػػولمي، يواجػػ  السياسػػة " ة، ويرحػػاتي العربػػي يػػذكر أفمػػبمغػػة العول هـاهتمػػامزاد لممعػػارؼ 

 المغوية عمى مستوييف عمى اهقؿ:

ة الحضػػػػػارية )ا نجميزيػػػػػػة، اهلمانيػػػػػػة، دلريػػػػػػااأ.  مسػػػػػتول مواجهػػػػػػة هيمنػػػػػػة لغػػػػػات اهمػػػػػػـ ذات 

لػػخ( حيػػث بػػدت هػػذو المغػػات يػػي عحػػر العولمػػة، وكأنهػػا حاجػػات لغويػػة ذات إالفرنسػػية... 

 ا يهدد المغة اهـ بزهد أهمها ييها واالستغنا  عنها.أولوية قحول  مم

ب. مسػػتول آخػػر، يتعمػػؽ بمػػا يمكػػف يعمػػ  أكاديميػػًا وعمميػػًا مػػف تطػػوير المغػػة العربيػػة وامتتكهػػا 

لناحػػية العمػػـ الحػػديث  هف التػػاريخ بػػدأ ينحػػاز إلػػى التواحػػؿ والتفاعػػؿ والتثػػاقؼ ك ػػروط 

 .(1)لمبقا  يي "

                                                 

العربػػي، يرحػػاتي، السياسػػات المغويػػة يػػي ا حػػتحات التربويػػة، مجمػػة التربيػػة، المسػػألة المغويػػة يػػي المغػػرب ( 1)
 .217، ص26/2016والعالـ العربي، العدد 
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أتبػػاع العولمػػػة مػػف التبعيػػػة ِلُمغػػػة الحداثػػةل أـ الحػػػؿ يتجمػػػى يهػػؿ الحػػػؿ مػػا ين ػػػرو أحػػػحاب و 

أـ االنفػراد بالمغػة اهـ وجعمهػا لغػة العمػـ والمعريػة يػي محيطهػا هػو سػػبب  بػإقرار التعدديػة المغويػةل

 القوة والتطوير لها يي بنائها الداخميل

رية حغيرة، يي هذا الواقط وهذو المستجدات المغوية العالمية، واالنفتاح حتى كأننا يي ق

مػػا التقنػػيف الػػػذي يترسػػم  الساسػػة يػػػي الػػوطف العربػػػي والمغربػػيل وكيػػؼ تعػػػامموا مػػط الهيمنػػػة 

 لمغات اهجنبيةل

هػػذا مػػا أتناولػػ  يػػي المبحػػث اهوؿ مػػف هػػذا الفحػػؿ، وكيػػؼ خطػػط المسػػؤولوف لمواجهػػة أو 

 مواكبة العولمة والتطور العممي.

يػي السياسػة المغويػة والتخطػيط المغػوي يػي  أما المبحث الثػاني يأتنػاوؿ دور الفاسػي الفهػري

 الوطف العربي.

 نماذج من السياسات المغوية في الوطن العربي3

د يػػي ترسػػيـ المغػػة يػػي الػػوطف العربػػي يتجػػ  نحػػو ا قػػرار برسػػمية المغػػة و هالواقػػط الم ػػ

بي مي يي الم رؽ العر مالعربية الفححى لغة القرآف الكريـ لغة أولى لمبتد، ولكف التطبيؽ الع

يتج  نحو الثنائية المغوية، وهذا ما يظهر جميًا يػي التعمػيـ منػذ الػروض إلػى المرحمػة الثانويػة 

لمغة ويي  التعميـ لمغة أجنبية ب كؿ إلزامي، وقد تجد بعض المدارس يدرسوف المواد العممية با

ذا وحػػؿ الطالػػب إلػػى ا بالمغػػة  لمرحمػػة الجامعيػػة يإنػػ  ال يتمقػػى المػػواد العمميػػة إالاهجنبيػػة، واج

المغة اهمازيغية لغة رسمية ثانية لمبتد، مط  هـ جعموانإال أاهجنبية. وكذا يي المغرب العربي 

 إعت  لمغة الفرنسية.
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ة تحكػػـ تطػػػور ر روبيػػاس( أربػػط أيػػديولوجيات رئيسػػويػػي هػػذا المضػػموف يحػػدد )جػػواف كػػوب

 السياسات المغوية:

 Linguistic Assimilation د(االستيعاب المغوي أو )التوح

 Linguistic Pluralism والتنوع المغوي

 Cernacularisation والعامية

(1) ةيوالعولم Internationalization 

 

جميعهػػػا  مجػػػاالتالالعربيػػػة الفحػػػحى يػػػي العربيػػػة قػػػادرة عمػػػى توظيػػػؼ المغػػػة  يهػػػؿ الػػػدوؿ

رهػال وهػؿ سػعيها ومناحي االتحػاؿ، مػف التعمػيـ، والمؤسسػات، وا عػتـ وا عػتف، والمعػاجـ واي

 هذا ييما يخص االستيعاب المغوي. نحو التعريب يمكف تنفيذو عمى الواقطل

يي الوضط المغربي  ُرس ـأما التنوع المغوي، ومراعاة اهقميات المغوية أو المهجات يهو ما 

بعػػد أف نػػادت اهمازيغيػػة بالعدالػػة مػػط المغػػة العربيػػة، ومػػط دعػػـ اربػػي لمموضػػوع عمػػؿ الساسػػة 

، وبهذا حارت المغة العامية اهمازيغية جنبًا إلى جنب مط قرار برسمية المغة اهمازيغيةعمى ا 

 المغة العربية.

الوطف العربي حيث يعدونها لغة  كثير مف الدوؿ يي اآلف لها مكانتها يي والمغة ا نجميزية

 .عممي ولغة التقدـ، ولغة االقتحادالبحث ال

                                                 

 .361عبدالعزيز، محمد، عمـ المغة االجتماعي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ص( 1)
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 السياسة المغوية المغربية3

قرارهػػا لغػػة الػػبتد الرسػػمية إال أف المغػػرب العربػػي يعػػيش حػػالتيف مػط ال ترسػػيـ لمغػػة العربيػػة واج

مف أوضاع المغة، الحالة اهولى االزدواجية المغوية يػي ظػؿ االعتػراؼ بالمغػة اهمازيغيػة، والحالػة 

 يي ظؿ يرض المغة الفرنسية. ةالثانية: الثنائية المغوي

 :يي الفحؿ الخامس ما يأتي (2011الجديد ) النص الرسمي "لمدستور المغربيجا  و 

ة لػػػػػة عمػػػػػى حمايتهػػػػػا وتطويرهػػػػػا، وتنميػػػػػتظػػػػػؿ العربيػػػػػة المغػػػػػة الرسػػػػػمية لمدولػػػػػة، وتعمػػػػػؿ الدو 

 استعمالها.

تعػػػد اهمازيغيػػػة أيضػػػًا لغػػػة رسػػػمية لمدولػػػة، باعتبارهػػػا رحػػػيدًا م ػػػتركًا لجميػػػط المغاربػػػة 

 .(1)وبدوف استثنا "

حػد مثػؿ المغػة العربيػة الفحػحى، وتختمػؼ بعػض لكف اهمازيغيػة ليسػت عمػى نسػٍؽ وا

العبارات وطريقة النطؽ مف لهجة ِلَمهجة أخرل، وعمى كؿ حاؿ، ما المهجة اهمازيغية التي 

يحػػػػددها الدسػػػػتور أـ أف اهمازيغيػػػػة هػػػػي المهجػػػػات العامػػػػة ولكػػػػؿ منطقػػػػة أمازيغيتهػػػػا التػػػػي 

)اهمازيغيػػػػة بمختمػػػػؼ  يتواحػػػػموف بهػػػػال يهػػػػذا ُين ػػػػ  عنػػػػدهـ تعدديػػػػة المهجػػػػات، وأذكػػػػر هنػػػػا

 إلى: عر فتقسيماتها، وتت

 أ. تا محيت، وهي محمودية، منت رة يي اهطمس العربي وسوس.

 ب. تاريفت: وهي زناتية، مستعممة بيف سكاف الريؼ وبعض مناطؽ اهطمس.

                                                 

ت اهلفيػػػة الثالثػػػة يػػػي المدرسػػػة المغربيػػػة، مجمػػػة عػػػالـ التربيػػػة، العػػػدد الفاسػػػي الفهػػػري، عبػػػدالقادر، ثتثيػػػة لغػػػا( 1)
 .40، ص26/2016



 

 64 

ازيغػػت: أو تحػػنهاجيت، ويتحػػدث بهػػا اهطمػػس المتوسػػط و ػػرؽ اهطمػػس الكبيػػر وناحيػػة مج. تا

 .(1)مموية"

هـ بهػويتهـ، إال أنهػـ لػـ يكتفػوا بوجػود لغػة التواحػؿ هػذو ربػر بمغػاتهـ وتمسػكارتبػاط الب ومط

نمػػا انطمقػػوا مػػف نظػػرتهـ  ،ييمػػا بيػػنهـ أف الدولػػة تقحػػيهـ بعػػدـ إقػػرار المغػػة البربريػػة )اهمازيغيػػة( بػػواج

 عػػف لغػػة رسػػمية كمػػا تفعػػؿ مػػط المغػػة العربيػػة، لػػذا قامػػت المظػػاهرات واهحػػداث يػػي المغػػرب تعبػػر

 .ادي بها النقابات العمالية بعامةمطالب سياسية واجتماعية تن

وت ػػير التقػػارير إلػػى أف عامػػة المغاربػػة ال يػػروف بأسػػًا مػػف تحقيػػؽ مطالػػب اهمػػازي  بإحيػػا  

ال يػػروف أف تكػػوف هػػذو المطالػػب ذريعػػة  قحػػا  العروبػػة  –مػػط ذلػػؾ  –ثقػػايتهـ ولغػػتهـ، ولكػػنهـ 

ميعًا مف عناحر الهوية المغربية التػي تجمػط المغاربػة جميعػًا والعربية والنيؿ مف ا ستـ، وهي ج

يي إطار واحد. وهـ يريضوف الدعاول العرقية التي ين رها بعض النا طيف مف اهمػازي  وبعػض 

 .(2)المتفرنسيف الطامحيف إلى تمزيؽ المغرب وطمس هويت  العربية وا ستمية"

الػذيف  نػيف لغػتهـ أف ينفحػموا عػفبعػد تق أف يطالب المغاربة اهمػازيغيوفى من  خ يوالذي 

وف المغػة العربيػة، وهػذا يقمػػؿ مػف عػدد المتكممػيف بالمغػة العربيػػة يػي المغػرب، ويضػعؼ تعمػػـ يتكممػ

 اهمازيغييف لمغة العربية.

"ومػػػف المتحظػػػات التػػػي يمكػػػف إيرادهػػػا يػػػي هػػػذا السػػػياؽ، أف الحركػػػات االحتجاجيػػػة التػػػي 

يبراير،  20، مط حركة 2011ؤخرًا وبخاحة منذ  باط/يبراير  هدها، وي هدها ال ارع المغربي م

االبػػًا مػػا كانػػت تػػنظـ ختلهػػا حمقػػات لمنقػػاش العمػػومي المفتػػوح، يمكػػف اعتبارهػػا مظهػػرًا جميػػًا مػػف 

                                                 

مكانيػات التطػوير، مجمػة عػالـ التربيػة، العػدد ( 1) الجراري، عبػاس، المغػة العربيػة بػيف المعنػى الدسػتوري والواقػط واج
 .31، ص27/2016

 .159عبدالعزيز، محمد، عمـ المغة االجتماعي، ص( 2)
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مظاهر ممارسة الديمقراطية التداولية، وما داـ  رط هذو الممارسة التداولية أف تجري بمغة يفهمها 

 .(1)مغة التي تستجيب حاليًا لهذا ال رط، وهي المغة العربية"الجميط، يإنها دائمًا بال

هذا اهمر يي محيط المغرب، حيث جعموا المغة العربية لغة التواحؿ بيف العرب وبيف مػف 

الػػدولي يالمغػػة العربيػػة إحػػدل المغػػات السػػت الرسػػمية يػػي هيئػػة  الحػػعيديتحػػدث اهمازيغيػػة، وعمػػى 

يحػرؾ الساسػة لتهتمػاـ يد الوطني وعمى الحعيد الدولي، مما عاهمـ المتحدة، لها القوة عمى الح

 بتنميتها ون رها وجعمها لغة ا بداع والفكر والعمـ والتواحؿ.

المغة العربية هي المغة الرسػمية "ويتحظ عمى الواقط المغربي حتى بعد سياسة التعريب أف 

 .(2)ية عمى المستول العممي التطبيقي"قانونيًا يقط، لكنها ال تجس د السيادة الوطنية والهوية القوم

ويقػػػوؿ موسػػػى ال ػػػامي يػػػي ال ػػػأف المغربػػػي: "إف المغػػػة المدسػػػترة حاليػػػًا عنػػػدنا هػػػي المغػػػة 

الفرنسػػية. مسػػكينة هػػي المغػػة العربيػػة الفحػػيحة، ومسػػكينة هػػي المغػػة اهمازيغيػػة المعياريػػة المفتػػرل 

 .(3)عميهما"

 المغػػرب بػػتدر وتػػونس وليبيػػا وايرهػػا مػػف لجزائػػوالوضػػط يػػي المغػػرب هػػو نفسػػ  تقريبػػًا يػػي ا

، ومثممػػا ححػػؿ يػػي المغػػرب مػػف أحػػداث ححػػؿ يػػي الجزائػػر أحػػداث خطيػػرة عريػػت بربيػػط عربػػيال

البربػػر، ووحػػؿ اهمػػر مبمغػػ  إلػػى أف "أعمػػف الػػرئيس الجزائػػري بوتفميقػػة عػػف ت ػػكيؿ لجنػػة وطنيػػة 

ـ القػػوانيف وحقػػف الػػػدما ، بريػػؿ، ودعػػػا الجزائػػرييف إلػػى ضػػبط الػػػنفس واحتػػراإلمتحقيػػؽ يػػي حػػوادث 

وتطرؽ إلى اهمازيغية، ووعد بأخذ القضايا الثقايية بعيف االعتبار عند تعديؿ الدستور، ويذكر أف 

                                                 

محمد، المغة والُهوية يي ضو  النظرية السياسية، مف كتاب المغة والهوية يي الوطف العربي إ كاليات االيـ، ( 1)
 .330، ص2013، 1تاريخية وثقايية وسياسية، المركز العربي ل بحاث ودراسة السياسات، ط

 .212، صالتخطيط المغوي يي ظؿ وظائؼ المغةدليمة، يرحي سعيداني، ( 2)
مػاذا دسػػترنا لغويػًال المسػػألة المغويػة يػػي المغػرب والعػػالـ العربػي، مجمػػة عػالـ التربيػػة، العػػدد ال ػامي، موسػػى، ( 3)

 .190، ص26/2016
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يػنص عمػى أف الهويػة اهمازيغيػة جػز  مػف الهويػة الوطنيػة   1996الدستور الجزائػري الحػادر يػي 

 .(1)الجزائرية مط الهوية العربية ا ستمية"

هػػـ م ات االسػػتقتؿ كػػاف لممسػػؤوليف موقػػؼقػػة لمم ػػهد الجزائػػري، يفػػي بػػدايولكػػف توجػػد مفار 

. ولكػػف السػػير خمػػؼ لغػػة الحداثػػة أدل (2)"يقػػد وقفػػوا موقفػػًا حازمػػًا إزا  تمػػؾ المغػػة الفرنسػػية الدخيمػػة"

 ة إلى التمكيف لمفرنسية.دبعد م

رسػػمية لمػػبتد مػػط زيغيػػة لغػػة ترسػػيـ ل ما اهحػػداث الداميػػة المؤلمػػة ححػػؿ هػػذووبعػػد            

داعمػة  عػتف برسػميتها نظػرًا لوجػود جمعيػاتالمغة العربية، ولكف اهمر يي ظنػي ال يقػؼ عنػد ا 

عػػػتف و لهػػػذا الموضػػػوع  عػػػتـ واج ربمػػػا يتطػػػور لممطالبػػػة بتفعيمهػػػا يػػػي المجػػػاالت كايػػػة، لغػػػة تعمػػػيـ واج

بيػة الفحػحى وبػيف المؤسسات، ومف ثـ سيقود هػذا إلػى حػراع بػيف المغػة العر و ارة دوتعامؿ يي ا 

اهمازيغيػػة التػػي لػػـ تظهػػر قواعػػدها وقوانينهػػا ولػػـ تتضػػ  معالمهػػا، وربمػػا تعػػد اهمازيغيػػة يػػي دولػػة 

 عربية أخرل أحعب مف المغة اهجنبية بسبب عدـ توحيد اهمازيغيات.

أما الم هد التونسي يإف الحبيب النحراوي ينظػر إلػى التػداخؿ المغػوي المعقػد إلػى أنػ  ميػزة 

عنحػر قػوة حيػث يسػتفاد مػف االزدواج المسػاني والمهجػات يػي توسػيط المعجػـ العربػي،  ىإلتتحوؿ 

ؿ يي االزدواج المغػوي ويقػوؿ: "إف لهػذا التػداخؿ مظهػريف رئيسػييف أولهمػا ثنائيػة لغويػة بػيف  ويفح 

العربيػػة والفرنسػػية خاحػػة، ويمكػػف أف نضػػيؼ إليهػػا أيضػػًا اهمازيغيػػة يػػي بعػػض جهػػات محػػدودة، 

زيػػػػة يػػػػي اهوسػػػػاط الفكريػػػػة  وازدواجيػػػػة لغويػػػػة يػػػػي حػػػػمب العربيػػػػة بػػػػيف المسػػػػاف الفحػػػػي  وا نجمي

المسػتعمؿ بالخحػػوص يػػي التعمػػيـ ويػػي المسػػتول المكتػػوب، ولهجػػة دارجػػة مسػػتعممة يػػي الخطػػاب 

                                                 

 .160عبدالعزيز، محمد، عمـ المغة االجتماعي، ص( 1)
، 26/2016هنيػػػة، حسػػػنية، وقبقػػػوب، عيسػػػى، المسػػػألة المغويػػػة يػػػي المغػػػرب العربػػػي، مجمػػػة عػػػالـ التربيػػػة، ( 2)

 .254ص
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ال ػػفوي ويػػي المعػػامتت اليوميػػة وهػػي خاليػػة مػػف تقاليػػد الكتابػػة وتعػػرؼ ترّسػػبات قديمػػة تعػػود إلػػى 

ا أيضًا بقايا لغات تعود إلى أمـ مّرت بالمنطقة يي ماضيها البعيد، مثؿ: المغػة البربرية، ولكف ييه

البونية الفينيقية والتتينية واليونانية  وأخرل يي ماضيها الوسيط كا سػبانية والتركيػة  أو ماضػيها 

 .(1)القريب كا يطالية والفرنسية"

ة الرسػػػمية الوطنيػػة وهػػػي كمػػف يػػي عػػػدـ إعػػت  المغػػتولكػػف الم ػػكمة يػػػي ظػػؿ هػػذا التمػػػازج 

العربية الفححى، مط مزاحمة ل مازيغية لها والمطالبة بتفعيمها، وبتجذر المغة الفرنسية يػي الواقػط 

 بقيت هي المستعمية يي ميداف التواحؿ.

ولممػػػدالوي رأي يػػػي توجيػػػ  التعػػػدد المغػػػوي يػػػي الواقػػػط المغربػػػي ييقػػػوؿ: "إف التعػػػدد أمػػػر 

ما ُأحسف تدبير أمرو أنتجت الحضارة العربيػة والمغربيػة آثػارًا  طبيعي، ويي ظؿ هذا التعدد متى

خالدة، يبقػى يقػط أف نعػرؼ الكيفيػة التػي نػدبر بهػا هػذا التعػدد، والتػي تمكننػا مػف االسػتفادة مػف 

 .(2)يويرها" المزايا التي

 ولكني أرل يي ظػؿ االسػتفادة مػف التعدديػة المغويػة إعػت  المغػة العربيػة المغػة اهـ لممنطقػة

المغربيػػػة والعربيػػػة كايػػػة، مػػػط االسػػػتفادة مػػػف المغػػػات والمهجػػػات المحيطػػػة عمػػػى الحػػػعيد المحمػػػي 

 والحعيد العالمي، لكف مط ا قحا  لمغة العربية لف يكوف هناؾ حؿ لمواقط المغوي المتعدد.

                                                 

، 1حراوي، الحبيب، مقاؿ: يػي االزدواجيػة المغويػة والهويػة الثقاييػة، لسػانيات، تخطػيط، معريػة، وتربيػة، جالن( 1)
 .283، 282ـ، كنوز المعرية، ص2016-هػ1437، 1ط

، طالمدالوي، محمد، أ (2)  .208ـ، ص2009-هػ1430، 1سئمة المغة أسئمة المسانيات، الدار العربية لمعمـو
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 السياسة المغوية في المممكة األردنية الياشمية3

سياسية التي عانى منها اهردف، وكاف أهؿ تأخرت السياسة المغوية يي اهردف  لمظروؼ ال

السياسة والحكـ منػذ تأسػيس ا مػارة من ػغميف يػي تحقيػؽ المقومػات لهػذا الجػز  مػف الػبتد العربيػة 

يػػي االنبثػػػاؽ والتطػػػور، يمػػػـ يكػػف توسػػػط يػػػي المؤسسػػػات التعميميػػة والعمميػػػة، لهػػػذا تػػػأخر التخطػػػيط 

 يي اهردف. ةالمغوي والسياسة المغوي

ي اهردف قػػػد تػػػأخرت حتػػػى الربػػػط الثػػػاني مػػػف القػػػرف الع ػػػريف، يػػػت الظػػػروؼ و"النهضػػػة يػػػ

السياسية، وال الموقط الجغرايي، أو المساحة، وال ا مكانيات المادية، أو الب رية، يمكػف أف تجعػؿ 

لػػػػ  دورًا كمػػػػا يعمػػػػت يػػػػي محػػػػر أو لبنػػػػاف، لػػػػذا لػػػػيس اريبػػػػًا أف تػػػػرتبط نهضػػػػة هػػػػذا البمػػػػد سياسػػػػيًا 

 .(1)"1921يًا وثقاييًا، باهمير عبداهلل الذي وحؿ إلى اهردف سنة واجتماعيًا واقتحاد

وبما أف النهضة المن ػودة مرتبطػة بالثقايػة وزيػادة العمػـ، يػإف اهميػر عبػداهلل اهػتـ بالجانػب 

الظػروؼ الحػعبة التػي  مػف راـعمػى الػالتعميمي، وعمؿ عمػى إن ػا  المػدارس، وتأهيػؿ المدرسػيف 

بعض اههػالي "لػذا قػاـ اهميػر بسػّف قػانوف يمػـز اآلبػا  بإرسػاؿ أبنػائهـ واجهها مف ا نجميز، ومف 

ال تعرضػػػػوا لمعقوبػػػػات، وأخػػػػذت عمميػػػػة إن ػػػػا  المػػػػدارس تتسػػػػط،  إلػػػػى المػػػػدارس يػػػػي سػػػػف معينػػػػة واج

حػدلمدرسة  إلى سبعيف 1948ها تتزايد، حتى وحمت سنة وأعداد ع ػرة لمبنػات، يػدرس  لمبنيف واج

 .(2)وأربعوف معممة"معممًا، وثتث  ييها مئة وتسعوف

التػػػي تضػػػـ الكتاتيػػػب ا سػػػتمية كمػػػا ضػػػمنت المػػػدارس التػػػي "وأن ػػػئت المػػػدارس الخاحػػػة 

تأسػػيس المػػدارس الخاحػػة عػػاـ  وقػػد حػػدد القػػانوف  ػػروط أن ػػأتها الطوائػػؼ المسػػيحية يػػي الػػبتد.

                                                 

، 2009، وزارة الثقايػة، 1948حتػى عػاـ  1921ية يي  رقي اهردف منػذ عػاـ بدة اهقطامي، سمير، الحرك( 1)
 .29، 28ص

 .30نفس ، ص( 2)
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ت يػػي اهسػػبوع يػػي وا ػػترط هػػذا القػػانوف أف ال تقػػؿ دروس المغػػة العربيػػة عػػف أربػػط سػػاعا 1938

 .لحفوؼ الثانويةا

قػد نحػت عمػى  1992( مف القانوف اهساسي اهردنػي الحػادر عػاـ 14والواقط أف المادة )

أظهرت  حؽ الطوائؼ الدينية واهقميات العنحرية بإن ا  مدارس خاحة بها لتعميـ أيرادها بمسانها

ارة التربيػة بإدخػاؿ السنوات اهخيرة توجهًا لتمكيف المغة ا نجميزية، يظهر ذلػؾ جمّيػًا يػي قػرار وز 

تعميـ المغة ا نجميزية لمحفوؼ اهولى مف المرحمة االبتدائيػة بعػد أف كػاف يػي الحػؼ الخػامس 

منهػػػػا، كمػػػػا وبػػػػدأ التزايػػػػد يػػػػي التعمػػػػيـ الخػػػػاص بإدخػػػػاؿ مػػػػادتي الرياضػػػػيات والعمػػػػوـ با نجميزيػػػػة 

 االبتدائية. لمحفوؼ

 ُتَدر س بالمغة ا نجميزية. اهردنية عاتوال ُينسى أف جميط التخححات العممية يي الجام       

بال أف المغوي والنخبة المثقفة مف جهودهـ، والتواحؿ مط  هتموفمما سبؽ أرل أف يكثؼ الم

 القرار لرسـ سياسة لغوية واضحة ُتعنى بتمكيف المغة العربية وذلؾ بػ:أححاب 

 إعادة النظر بإدخاؿ المغة ا نجميزية لمحفوؼ اهولى. -

 مدرسي المغة العربية.ة يريط كفا -

عادة حيااتها. -  مراجعة مناهح المغة العربية واج

 اتخاذ خطوات جاّدة وممموسة يي عمميات التعريب يي الجامعات لمتخححات العممية. -

وضط معػاجـ محػطمحات العمػـو ومط ا قرار بأف مف أهداؼ مجمط المغة العربية اهردني "

حات بالتعػػػاوف مػػػط المؤسسػػػات التربويػػػة والعمميػػػة توحيػػػد المحػػػطمواآلداب والفنػػػوف، والسػػػعي إلػػػى 

 :مط يي سبيؿ تحقيؽ أهداي  ما يأتيوالمغوية والثقايية داخؿ المممكة وخارجها. وكذلؾ يتولى المج



 

 70 

 إجرا  الدراسات والبحوث المتعمقة بالمغة العربية. -أ

 ت جيط التأليؼ والترجمة والن ر يي المغة العربية وقضاياها. -ب

قامة المواسـ والندوات الثقايية.عقد المؤت -ج  مرات المغوية يي المممكة وخارجها واج

ن ػػػر المحػػػطمحات الجديػػػدة التػػػي يػػػتـ توحيػػػدها يػػػي المغػػػة العربيػػػة بمختمػػػؼ وسػػػائؿ ا عػػػتـ  -د

 وتعميمها عمى أجهزة الدولة.

لكترونيًا تسمى مجمة مجمط المغة العربية اهردني  -هػ  .إحدار مجمة دورية محكمة ورقيًا واج

قامػػة روابػػط  -و التعػػاوف مػػط الجامعػػات والمؤسسػػات العمميػػة والتربويػػة داخػػؿ المممكػػة وخارجهػػا، واج

د العربيػػػػػة وا سػػػػػتمية عمميػػػػػة معهػػػػػا وتوثيػػػػػؽ الحػػػػػمة بالمجػػػػػامط العمميػػػػػة والمغويػػػػػة يػػػػػي الػػػػػبت

 .)1(واهجنبية

الفحيحة يي وأجد يكرة التعميـ هذو رائدة، وتعطي لممجمط دورًا هامًا يي ن ر المغة العربية 

لزامهػػػا باسػػػتعماؿ  الػػػوزارات، والػػػدوائر الحكوميػػػة، والمؤسسػػػات الرسػػػمية والعامػػػة، وال ػػػركات، بػػػؿ واج

المغػػة العربيػػة يػػي ن ػػاطها الرسػػمي عػػف طريػػؽ هػػذا التعمػػيـ، ولكػػف يبقػػى خمػػؿ مممػػوس بػػيف إقػػرار 

التدريس هيئة  وأعضا أ( التي تنص عمى أن  " يمتـز المعمموف يي مراحؿ التعميـ العاـ  8) المادة

وبػػػيف التطبيػػػؽ العممػػػي حيػػػث تػػػدرس  (2)"يػػػي التعمػػػيـ العػػػالي باسػػػتعماؿ المغػػػة العربيػػػة يػػػي التػػػدريس

  بالمغة ا نجميزية.التخححات العممية 

ب( التي تنص عمى أف "المغػة العربيػة لغػة البحػث العممػي، وتُن ػر  8ؿ المادة )ولو تـ تفعي

 ػػرط أف ُيقػػّدـ الباحػػث ترجمػػة لمبحػػث بالمغػػة العربيػػة  البحػػوث بهػػا، ويجػػوز الن ػػر بمغػػات أجنبيػػة ب

                                                 

 .6-5  ص 2015  مطَ  19ىبيغ عمنا  عمؼرعٍ  عألقدًٍ  قطو   طاٍلًٌَظر: (1) 

 .7  ص 2015  مطَ  35طاٍلً حياٌ  عمنا  عمؼرعٍ   قطو   (2)
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ثرائهػػا،  .(1)"تعميمػػًا لمفائػػدة لمجهػػات ذات العتقػػة هسػػهـ ذلػػؾ يػػي حفػػظ المغػػة العربيػػة وتطويرهػػا واج

 ويسهـ يي تن يط حركة تعريب المحطمحات العممية.

ي التعمػيـ العػاـ وأتسا ؿ عف المادة العا رة مف قانوف حماية المغػة العربيػة "ال ُيعػّيف معمػـ يػ

أو عضو هيئة تدريس يي التعمػيـ العػالي أو مػذيط أو ُمعػّد أو ُمحػّرر يػي أي مؤسسػة إعتميػة إال 

هػػػؿ يطبػػؽ يعميػػػًا عمػػى أرض الواقػػػطل أنػػا يػػػرح بهػػػذا  .(2)امتحػػػاف الكفايػػة يػػػي المغػػة العربيػػػة"اجتػػاز 

ـ العػالي وأخػص بالػذكر القانوف، لكف الواقط يحتاج إلى تغيير مف نظرة بعض المعمميف يػي التعمػي

 التخححات العممية.مف يعّمموف 

وقانوف حماية المغة العربيػة لػ  دور هػاـ يػي إقػرار المغػة العربيػة يػي ا عتنػات، والترجمػة، 

ومػػػط ذلػػػؾ  ال ػػػوارع واهحيػػػا  والمؤسسػػػات،وأسػػػما   والتيتػػػات، وال ػػػهادات، والمحػػػّدقات العمميػػػة،

بالمغػػة العربيػػة يػػي أسػػما  مؤسسػػاتها، بعضػػها تكتػػب  يػػإني أجػػد أسػػما  بعػػض المؤسسػػات ال تمتػػـز

 (.15نص المادة )بالعامية وبعضها بالمغة ا نجميزية وبعضها تخمط، وال يطبؽ عميها 

"يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ هذا القانوف أو اهنظمة أو التعميمات الحادرة بموجب  بغرامة 

 . (3)"مى ثتثة آالؼ دينارال تقؿ عف ألؼ دينار وال تزيد ع

وأرجػػو أف يفّعػػؿ التعػػاوف بػػيف مجمػػط المغػػة العربيػػة ووزارة الحػػناعة والتجػػارة والتمػػويف  أقػػوؿ

ووزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ووزارة التربيػػة والتعمػػيـ وهيئػػة ا عػػتـ لتفعيػػؿ جميػػط القػػوانيف 

 الحادرة عف مجمط المغة العربية اهردني.

                                                 

 .7. ص2015  مطَ  35طو  طاٍلً حياٌ  عمنا  عمؼرعٍ   ق  1 

 .8ٍفطه  ص  2 

 . 10، ص 2015( لسنة 35ة العربية، رقـ )قانوف حماية المغ  3  
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 المسألة المغوية في لبنان3
المبنػػانيوف يػػي جػػو مضػػطرب مػػف الترسػػيـ لمغػػات يػػي ظػػؿ الهيمنػػة الفرنسػػية، وكثػػر عػػاش 

الدعاة لمغة الفرنسية مػف أبنػا  لبنػاف بسػبب اعتقػادهـ أف لغػة الحضػارة تتمثػؿ يػي المغػة الفرنسػية، 

وأف المغػػة العربيػػة أو التعريػػب لمجامعػػات سػػيوقؼ عمميػػة التقػػدـ العممػػي، ويػػي ظػػؿ النػػزاع الفكػػري 

 سأذكر النحوص الرسمية المتعمقة بمغة التعميـ يي لبناف:حوؿ المغة، 

 " ي: "تػػػدرس عمػػػػـو تػػػالػػػػنص اآل 1924جػػػا  يػػػي أوؿ منهػػػػاج حػػػدر يػػػي يتػػػػرة االنتػػػداب عػػػاـ

وذلػػؾ يػػي جميػػط المراحػػؿ  الرياضػػيات والفيزيػػا  والكيميػػا  والعمػػـو الطبيعيػػة بالمغػػة الفرنسػػية.

 .التعميمية

  أف المغة العربية هي المغة الوطنية الرسمية يي  عمى 1926نحت المادة الحادية ع رة عاـ

 جميط دوائر الدولة، والمغة الفرنسية هي لغة رسمية أيضًا.

 ( بتػػػاريخ 6968جػػػا  يػػػي أوؿ منهػػػاج حػػػدر بعػػػد االسػػػتقتؿ المرسػػػـو رقػػػـ )تػػػدرس 1946" :

 .مرحمة االبتدائية بالمغة العربيةجميط المواد يي ال

 المػػادة الثالثػػة ع ػػرة: "تػػدرس مبػػدئيًا المنػػاهح : 1968 ( بتػػاريخ9099لمرسػػـو رقػػـ )جػػا  يػػي ا

الدراسػػية اهربعػػة )الروضػػة، االبتػػدائي، المتوسػػط، والثػػانوي( بالمغػػة العربيػػة، باسػػتثنا  المغػػات 

اهجنبيػػة وآدابهػػا، إال أنػػ  يػػي المػػرحمتيف المتوسػػطة والثانويػػة، يمكننػػا اسػػتعماؿ إحػػدل المغتػػيف 

 .(1)واد الرياضيات والعمـو والمغات القديمة"الفرنسية أو ا نكميزية لتدريس م

انت المغة الفرنسػية تعػيش رسػميًة يػي الدسػتور المبنػاني متسػاوية مػط المغػة العربيػة بعد أف ك

إال أنها بعد االستقتؿ انتقمت لممواد العممية، ولكنها حارت تنازعها المغػة ا نكميزيػة يػي الميػداف، 
                                                 

ينظػػر: عبػػاس، يحيػػى حسػػف، التعمػػيـ العػػالي يػػي لبنػػاف بػػيف التعريػػب والتغريػػب، كتػػاب: نػػدوة المسػػؤوليف عػػف ( 1)
 .132، ص2000رجمة، التعميـ العالي يي الوطف العربي، المركز العربي لمتعريب والت يبتعر 
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محيػد عنػ  يػي كثيػر مػف البمػداف وييمػا يػأتي يمكػف تمييػز ثتثػة ومط ذلؾ يالثنائية المغوية واقط ال 

 أنواع مف الثنائية المغوية يي لبناف:

ثنائيػػػػة لغويػػػػة خاحػػػػة باهقميػػػػات العرقيػػػػة: وهػػػػذو عنػػػػد الجاليػػػػات اهرمنيػػػػة والسػػػػريانية  -1"

 والكردية.

ويقػػًا  تُػػدر س التػػيثنائيػػة لغويػػة مدرسػػية عمػػى حػػعيد الػػوطف: إلػػى جانػػب المغػػة العربيػػة  -2

 لممنهح الرسمي بالمغة الفرنسية أو ا نجميزية.

يػػػي لبنػػػاف يػػػي مختمػػػؼ  ُدر سػػػتثنائيػػػة لغويػػػة مدرسػػػية خاحػػػة بػػػاهيراد: يالمغػػػات التػػػي  -3

المراكػػز والمػػدارس الخاحػػة هػػي بنػػوع خػػاص اهلمانيػػة والروسػػية وا سػػبانية وا يطاليػػة، وبطبيعػػة 

مراكػػز. ويػػي بعػػض الجامعػػات أيضػػًا تعمػػـ المغػػة الحػػاؿ، يتفػػاوت عػػدد التتميػػذ يػػي مختمػػؼ هػػذو ال

 .(1)الفارسية وأحيانًا المغة العبرية"

أيػراد  ؿ االهتمػاـ مػفيهؿ االستخداـ المغوي المتعدد يي المدارس والجامعات يعد توازنًال وهػ

 المجتمط بالمغات اهجنبية مط ضعؼ ا قباؿ عمى المغة العربية يسّمى رقيًا وتقدمًا يي المعارؼل

واقط المغػػوي يػػي لبنػػاف ال يعتمػػد حػػيغة الويػػاؽ الػػوطني الػػذي يعمػػؿ عمػػى إرسػػا  أسػػس يػػال

الوحػػدة الوطنيػػة عػػف طريػػؽ اتخػػاذ المغػػة العربيػػة لغػػة رسػػمية يػػي الواقػػط العممػػي، وهػػذا يػػت  المجػػاؿ 

عمى محراعي  لتعدد لغات التعميـ "يي سائر مواد التعميـ، ما عدا المغة العربية التي أحبحت يي 

ة أجنبية! منذ مرحمة الروضة يفت  البػاب واسػعًا أمػاـ ترسػيخ التعدديػة التعميميػة... ويهػدد موقط لغ

أساسػػًا آخػػر مػػف أسػػس وحػػدة المبنػػانييف، يهػػؿ نحػػؿ إلػػى يػػوـ نجػػد ييػػ  المغػػات اهجنبيػػة، الفرنسػػية 

 ،المػدارس لغات تعميـ سائر المواد يي هذو وـ وربما الفارسية والتركية اداً وا نكميزية واهلمانية الي

                                                 

 .40زكريا، مي اؿ، قضايا ألسنية تطبيقية، ص( 1)
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يتعمػػؿ عمػػى انهيػػار وحػػدة ال ػػعب وترسػػيخ يسيفسػػا  هجينػػة، مػػف الجماعػػات التػػي ال يجمػػط بينهػػا 

 .(1)"لسول السمطة التي تحكمها باسـ التوازنات

)االستعمار والواقط يي ظؿ االاتراب الثقايي أف المجتمعات تعيش أخطر أنواع االستعمار 

بيػة ُمَنّحػاة عػف واقػط التعمػيـ أو إذا كػاف جانػب التعمػيـ وهو متمكف منا ما دامت المغة العر الفكري( 

 بها ضعيفًا ال يتعدل بعض المجاالت.

 المغة بين الوحدة والتنوع3

 ،مة إلػػى جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة يعػػد واقعػػًا ال يمكػػف إافالػػ ضػػالتعػػدد المغػػوي يػػي الػػدوؿ المن

ؿ إعػت  المغػة العربيػة، اي حػلمغػة الوطنيػة يػي محيطهػا ويػعدد يعد طبيعيًا يي حاالت تمكيف اوالت

وتطويرهػػا لتواكػػػب التقػػػدـ العممػػػي والحضػػػاري عمػػػى مسػػتول العػػػالـ، أمػػػا يػػػي حالػػػة إقحػػػائها وعػػػدـ 

التعامؿ بها وتنحيتها عف ا سػهاـ العممػي يػي مجػاالت العمػوـ كايػة يهػذا هػو الخطػر الػذي يحػدؽ 

 بالمجتمط مف ختؿ إدخال  يي تعددية ثقايية تهدد وحدة اهوطاف.

نمػا أعنػي   المغة العربية يي الػوطف العربػي يعني إرساوال ، إقحػا  لغػات العمػـ اهجنبيػة، واج

خذ منهػا مػا يفيػد يؤ تمكيف المغة يي موطنها وأف تكوف لها السيادة يي المجاالت، والمغات اهخرل 

المجتمػػط، ال أف تكػػوف هػػي اهسػػاس يػػي دسػػتور اهمػػة أو أف تكػػوف لغػػة رسػػمية إلػػى جانػػب المغػػة 

 بية المنّحاة عف الواقط العممي.العر 

إذف "ليست القضية نظرية ِحْرية"، بؿ هي قضية عممية واقعية تمػّس وحػدة الػوطف العربػي 

وتنوعػػ ، يػػالوطف العربػػي واحػػد باسػػـ المغػػة والثقايػػة والتػػاريخ الم ػػترؾ واهرض المتواحػػمة، يتهػػّددو 

يػػػي الخمػػػيح يػػػي اهسػػػواؽ، وأخيػػػرًا التنػػػوع يػػػي اهطػػػراؼ، الكرديػػػة يػػػي ال ػػػماؿ، والب ػػػتوف والهنديػػػة 

                                                 

 .128عباس، يحيى حسف، التعميـ العالي يي لبناف بيف التعريب والتغريب، ص( 1)
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مازيغيػػػة يػػػي جنػػػوب لمهجػػػات السػػػودانية يػػػي الجنػػػوب، واهالهنديػػػة يػػػي دوائػػػر رجػػػاؿ اهعمػػػاؿ، وا

المغرب العربي تت كؿ اهطراؼ، وهي خطوة نحو سقوط اهوطاف، دولة كردية يي ال ماؿ، ودولػة 

ث وتتعامػػؿ مػػط إسػػرائيؿ،  ػػيعية يػػي الخمػػيح، ودولػػة إيريقيػػة جنػػوب السػػوداف تنضػػـ إلػػى الكومنولػػ

ودولة أمازيغية يي جنوب المغرب العربي. ثػـ تنخػر العاميػة يػي القمػب يػي محػر أداة لمتخاطػب، 

ال يػػػي الحيػػػاة العامػػػة يحسػػػب، بػػػؿ يػػػي الحيػػػاة العمميػػػة أيضػػػًا، يػػػي التػػػدريس يػػػي الجامعػػػات، ويػػػي 

 .(1)ا عتـ يالقنوات الفضائية والحكومية والخاحة"

الدوؿ، أف المغات اهجنبيػة متغمغمػة يػي التعمػيـ، يفػي لبنػاف، والمغػرب  والم كمة التي تواج 

العربي تنت ػر المغػة الفرنسػية، ويػي العػراؽ واهردف، والخمػيح، والػيمف، والسػوداف، ومحػر، تنت ػر 

التعمػيـ بالمغػة العربيػة هػو  الػراـ مػف أفنتحظ تزايػد ا قبػاؿ عمػى تعممهػا عمػى و المغة ا نجميزية، 

 حقائؽ التربوية التي تقرر أف التعميـ بالمغة الوطنية أقول مردودًا.استجابة لم

 التخطيط المغوي في البالد العربية3

الواقط العممي يناقض يي حقيقة اهمر ما تُسنُّ  الحكومات مف قوانيف نظرية، وما تعمن  مف 

غػػة العربيػػة دعػػـ لمغػػة العربيػػة وتعظػػيـ مكانتهػػا، بػػؿ إف مػػف السياسػػات مػػف يعمػػؿ عمػػى إضػػعاؼ الم

والتقميػػؿ مػػف وضػػعها يػػي الواقػػط التطبيقػػي، ومسػػؤولية ايػػاب التخطػػيط المغػػوي ال ػػامؿ ال يقػػط كمػػ  

عمػػػى أعنػػػاؽ البػػػاحثيف والدارسػػػيف يهػػػـ يبػػػذلوف جهػػػودًا كبيػػػرة يػػػي إرسػػػا  المغػػػة العربيػػػة وتطويرهػػػا، 

متعمقػػػػة ويخرجػػػػوف بعػػػػد المناق ػػػػات يػػػػي المجػػػػاالت المغويػػػػة بنتػػػػائح وتوحػػػػيات، ولكػػػػف القػػػػرارات ال

نما بيد مف يمتمكوف الحؿ والعقد يي البتد.  بالتخطيط المغوي ليست بيد العمما  والباحثيف، واج

                                                 

، المركػز 2012 حنفي، حسف، الهوية واالاتراب يي الوعي العربي، كتاب المغػة والهويػة يػي الػوطف العربػي،( 1)
 .196ص لسياسات، الدوحة،العربي ل بحاث ودراسة ا
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والجهػػود العربيػػة المتحػػمة بموضػػوع التخطػػيط توجػػد يػػي "مجػػامط المغػػة العربيػػة ومػػؤتمرات 

والجامعػػات،  المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقايػػة والعمػػـو والمنظمػػة ا سػػتمية لمتربيػػة والعمػػـو والثقايػػة

 وتتناوؿ يي المقاـ اهوؿ أربعة مجاالت:

أ.  تخطػػػيط المػػػادة المغويػػػة، ويتنػػػاوؿ بنيػػػة المغػػػة حػػػرييًا ونحويػػػًا وكػػػذلؾ المحػػػطمحات وألفػػػاظ 

 الحضارة.

ب. تعمػػيـ المغػػة العربيػػة هبنائهػػا يػػي مػػدارس الػػدوؿ العربيػػة وهبنػػا  المغػػات اهخػػرل يػػي معاهػػد 

 متخححة.

 ى أدا  العممية التعميمية يي مادة المغة العربية.ج. تدريب المعمميف عم

 .(1)د. استخداـ العربية يي التقنيات"

نمػا ينظػر أيضػًا  –بالتوج  إلػى الم ػكمة التعميميػة  ىوال يكتف يػي المراحػؿ التعميميػة كايػة، واج

نػب إلى التخطيط المغوي يي الجوانب ا عتميػة وا عتنيػة والجوانػب ا داريػة والمؤسسػاتية، وجوا

 استعماؿ المغة العربية عمى  بكات التواحؿ ل   أن .

بمػف أحػولهـ عربيػة أو المنػاطؽ العربيػة، يهنػاؾ منػاطؽ "تسػتخدـ  طرتبة ال يوالتخطيط لمغ

جػاؿ االهتمػاـ المغػوي الرسػمي العربػي، وذلػؾ مف أ ػكالها وال تػدخؿ رسػميًا يػي مالعربية يي  كؿ 

ريقيػا، إلػى جانػب اسػتخداـ العربيػة مػط لغػات أخػرل مثؿ: ت اد وبعض الجزر المغويػة يػي وسػط أي

ثيوبيا، وهناؾ اهتماـ لغوي عربي محدود بالحوماؿ وجبيوتي وجزر  رتريا واج يي جنوب السوداف، واج

                                                 

 .2، ص106حجازي، التخطيط المغوي، مجمة مجمط المغة العربية بالقاهرة، العدد ( 1)
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القمػر، وال يكػاد أحػد يػذكر أف المالطيػػة لهجػة عربيػة، أعمنهػا أبناؤهػا لغػػة رسػمية لهػـ، هػذو قضػػايا 

 .(1)ليس أمرًا بسيطًا"لغوية مجتمعية معقدة والتخطيط المغوي 

إرسػػاؿ ب تمػػؾ المنػػاطؽيػػة يػػي بمغػػة العر ل والواجػػب أف تػػولي الجهػػات المختحػػة اهتمامػػًا أكبػػر

 االهتمػػػاـ ف والمتحػػػدثيف بالمغػػػة العربيػػػة وكػػػذاالمختحػػػيف يػػػي المغػػػة العربيػػػة وعقػػػد دورات لممهتمػػػي

أف يختمط الطتب بهذو  ححىلتقوية الف مبتد العربية لمتعمـ، واهمر اهكثر أهميةل بالوايديف منهـ

 ليكتسبوا المغة عف طريؽ المحادثة.الفئة 

مي تواجػ  للتخطيط لها ولتمكيف مكانتهػا عمػى المسػتول العػاوالمغة العربية التي نسعى إلى ا

 عدة تحديات منها:

 تنايس المغات اهجنبية. -1"

 ظهور لهجات محمية محكية تستعمؿ لمتداوؿ اليومي. -2

 .العربي بسبب وجود الجالياتيف مثؿ التي ظهرت يي الخميح ظهور لهجات هج -3

االتجاهػػػات السػػػمبية نحػػػو اسػػػتعماؿ العربيػػػة الفحػػػيحة يػػػي التخاطػػػب اليػػػومي ويػػػي مختمػػػؼ  -4

 المجاالت.

أف العربيػػة الفحػػيحة ال تحػػم  أف  ممػػف يعتػػز بالثقايػػة الغربيػػةالتحػػدي العممػػي: يػػزعـ كثيػػر  -5

 عحر التفجر المعريي وعحر ا نترنت القرية الكونية.تكوف لغة العمـ والتكنولوجيا يي 

انحػػػراؼ جيػػػؿ ال ػػػباب إلػػػى المهجػػػات الهجػػػيف والمهجػػػات المحميػػػة وعػػػدـ تفضػػػيمهـ لمعربيػػػة  -6

 الفحيحة.

                                                 

 .5ص، 106التخطيط المغوي، مجمة مجمط المغة العربية بالقاهرة، العدد ، حجازي( 1)
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عسػػر منػػاهح المغػػة العربيػػة يػػي المػػدارس مػػف حيػػث عػػدـ مت متهػػا هذواؽ الػػنش  والطمبػػة  -7

 .(1)وحعوبة النحو"

حات، وا عػتـ ف التعمػيـ، والتعريػب الجػامعي والمحػطمهذا عػ وسأتناوؿ الحديث يي بحثي

 وا عتف.

 التعميم والمغة3

ضػعؼ يػي عمػيـ يػي الػوطف العربػي عمػى وجػود يجمط التربويوف يي وزارات التربية والتيكاد 

الرحيد المغوي لممتعمميف بالمراحؿ االبتدائية بحػورة عامػة، وهػذا يتبعػ  ضػعؼ يػي المراحػؿ ا عداديػة 

انويػػة وحتػػى التعمػػيـ العػػالي، مػػط وجػػود ضػػعؼ واضػػ  يػػي القػػدرات القرائيػػة وحػػعوبات يػػي ا ن ػػا  والث

اسػػتعماؿ  ويتحػػظ امتػػزاج يػػي أثنػػا  الكتابػػة. يػػي والتعبيػػر وأخطػػا  يػػي الكتابػػة وا مػػت  وردا ة الخػػط

 عند بعض الطتب يي بعض البمداف. ى مط العامية وقد تكوف ممزوجة بمغة أجنبيةالفحح

جػػػود هػػػذو المؤ ػػػرات لضػػػعؼ المسػػػتول التعميمػػػي ينبغػػػي تسػػػميط الضػػػو  عمػػػى واقػػػط ومػػػط و 

يجاد الحموؿ لريط المستول التعميمي.   التخطيط المغوي لمبتد العربية  لوضط الخطط واج

التعميـ هو المحور واهساس همننا القومي يي كؿ مجاالت ...، ولف يتحقػؽ لمعػالـ العربػي يػ

ممي معايش لمتطور العممي يي الدوؿ المتقدمػة بغيػر لغتنػا القوميػة، نهضة تعميمية  اممة وتقدـ ع

رادتها بمغة اير لغتها القومية  .(2)بؿ ال نعرؼ دولة تحققت لها سيادتها واستقتلها واج

                                                 

 .85دور التخطيط المغوي يي خدمة المغة العربية والنهوض بها، صيواز، ، عبد الحؽ( 1)
 .369ينظر: عبدالعزيز، محمد، عمـ المغة االجتماعي، ص( 2)
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 العربي3 التعميم في المغربلغة 

يفػي  سألقي نظرة عمى واقط التعميـ يي دوؿ المغرب ابتداً ، حيث يتحظ هيمنػة المغػة الفرنسػية،

 .(1)المثقفيف" الجزائر تعد "لغة يي التعميـ االبتدائي والثانوي، ومهيمنة عمى لساف يئة عريضة مف

"أمػػا يػػي المسػػتول المتوسػػط والثػػانوي، يالتعريػػب كػػاف قػػد واجػػ  معارضػػة  ػػديدة يػػي معظػػـ 

 .(2)اهقطار المغاربية أكثر مف التعميـ االبتدائي، حيث بدا تعثرو واضحًا عند كؿ إحتح"

لكف مف الجهة التي تقـو بالمعارضة، أهي جهة حكومية تابعة لسياسات يرنسية، أـ يتعمؽ 

جادتهػػال يػػي ظنػػي أف  اهمػػر بقاعػػدة  ػػعبية تػػرل يػػرص العمػػؿ واالقتحػػاد متعمقػػة بػػتعمـ الفرنسػػية واج

ف مػف  ػأف تدريسػها، يهنػػاؾ طائفػة تػرل الفرنسػػية الطػرييف يتػدختف يػي  ػػأف المغػة العربيػة ويقمػػت

 التقدـ والرقي، لذا يقفوف أماـ أي م روع تطويري لمغة العربية.لغة 

، 65–64عمػى تعريػػب التعمػيـ ابتػداً  مػػف العػاـ الدراسػػي "ومػط المعارضػات حػػرص الجزائػر 

وعّربػػت السػػنة الثانيػػة جزئيػػًا يػػي العػػاـ الدراسػػي  ،السػػنة االبتدائيػػة اهولػػى الدولػػة حيػػث عّربػػت

درسػت المػواد االجتماعيػة بالعربيػة  إذ، 69–68العػاـ الدراسػي والسنة الثالثة جزئيػًا يػي  ،68–67

والعمػػوـ والرياضػػػيات بالفرنسػػية، ثػػػـ عّربػػت السػػػنتيف الثالثػػة والرابعػػػة كميػػًا يػػػي الحقبػػة الممتػػػدة بػػػيف 

 .1974و 1971

حيػث  ػرع  1980االبتدائي والثانوي جزئيػًا ثػـ كػامًت إلػى سػنة  التعميـ واستمر التعريب يي

، إلػػػى أف  ػػػمؿ التعريػػػب يػػػي 1989ة اهساسػػػية، وعمػػػت القطػػػر الجزائػػػر كمػػػ  عػػػاـ بتنفيػػػذ المدرسػػػ

 .(3)الثانوي والعالي جميط العموـ االجتماعية وا نسانية والحقوؽ"

                                                 

العربي، يرحاتي، السياسات المغوية يي االحطتحات التربويػة، المسػألة المغويػة يػي المغػرب والعػالـ العربػي، ( 1)
 .228ص

 .236نفس ، ( 2)
 .24السيد، واقط المغة العربية يي الوطف العربي وآياؽ التطوير، ص( 3)
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 ،ويتحػظ مػف هػذا التػدرج أف التعريػب لػـ يححػؿ إال بحػورة بطيئػة متدرجػة بعػد االسػػتقتؿ

لتعميمػػي، واهمػػر الثػػاني: مػػط ف المغػػوي اوهػػذا يػػدؿ عمػػى نفػػوذ وسػػيطرة لمسػػمطة الفرنسػػية يػػي ال ػػأ

هػػػذا يػػػدؿ عمػػػى نظػػػرة و بعػػػض المػػػواد إال أف المػػػواد العمميػػػة والرياضػػػيات بقيػػػت بالفرنسػػػية،  تعريػػػب

 قاحرة تجاو المغة العربية وعجزها عف التعبير عند أتباع الفرنسية.

ات أمػػػا يػػػي المغػػػرب يػػػإف المغػػػة العربيػػػة تعػػػاني مػػػف قمػػػة سػػػاعات التػػػدريس مقارنػػػة مػػػط سػػػاع

المغػػػة الفرنسػػػية، ومخالفتػػػ  بتعمػػػيـ التػػػدريس المغػػػة الفرنسػػػية، وهػػػذا يك ػػػؼ عػػػف حقيقػػػة الميػػػؿ تجػػػاو 

لمدستور، وبهذا نعمـ مخالفة السياسػة المغويػة لمتخطػيط المغػوي يػي الواقػط العممػي، والجػدوؿ اآلتػي 

 (1)يبيف هذا:

 المجموع دسةالسنة السا السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة عدد الساعات

 867 204 204 221 238 عربية

 1072 264 264 272 272 فرنسية

ي حميمة سبب عدـ التمكف مف المغات إلى التعدد، وتقػوؿ: "بػالراـ مػف بوترجط الكاتبة القبا

( سنوات يأكثر قد تمقوا تعميمًا يي المغػة العربيػة ولغػة 10كوف المتعمميف والمتمدرسيف يبم  سنهـ )

جنبية، هي ف ويكتبوف بالمغة العربية وبمغة أهـ الذيف يقرأو  ط%( يق50) إذ إفهقؿ، أجنبية عمى ا

%( مػنهـ يقػط هػـ القػادروف عمػى 9( يػإف )2004الفرنسية باهساس. يحسػب ا ححػا  الػوطني )

اسػػتعماؿ أكثػػر مػػف لغتػػيف. وهػػذا يعنػػي أف الػػتحكـ يػػي عػػدة لغػػات يظػػؿ محػػدودًا كمػػا أف االنفتػػاح 

 .(2)ية اهولى: ا نجميزية وا سبانية ما يزاؿ ضعيفًا"عمى المغات الدول

                                                 

د، يضػػؿ القػػرا ة ودورو يػػي التواحػػؿ المغػػوي، المسػػألة المغويػػة يػػي المغػػرب والعػػالـ العربػػي، مجمػػة يريقػػي، أحمػػ( 1)
 .211، ص27/2016عالـ التربية، 

، 1حميمػػػػة، القبػػػػابي، وضػػػػط المغػػػػة العربيػػػػة بػػػػيف المدرسػػػػة وا عػػػػتـ، لسػػػػانيات، تخطػػػػيط، معريػػػػة، وتربيػػػػة، ج( 2)
 .348ص
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خػػرل أُ الواقػػط أف تعمػـ لغػة يبػيف ومػط الحاجػة لػتعمـ لغػػة ثانيػة يػي اهبحػػاث العمميػة العالميػة 

عػػدـ إتقػػاف المغػػة اهـ ومػػف بػػاب  يػػيمػػط لغػػة اهـ يػػي المرحمػػة االبتدائيػػة خاحػػة لػػ  آثػػارو السػػمبية 

 أولى عدـ إتقاف المغة اهجنبية.

ا ححػػػػائية سػػػػُيحدث خمخمػػػػة يػػػػي الوضػػػػط  يويػػػػؽالتعمػػػػيـ بثتثيػػػػة لغويػػػػةل  كػػػػافيكيػػػػؼ إذا 

المجػاالت اهخػرل يػي  يػيالتعميمي، وواقط المجمط مف عدـ التمكيف مػف المغػات كايػة، ممػا يػؤثر 

 .جميعهاالمجاالت المجتمط  هف قوة التعميـ سبب لتزدهار يي 

 التعميم في المشرق العربي3لغة 

تػػابط لم ػػأف المغػػوي العربػػي موقػػؼ الحكومػػات المعمػػف، الػػداعي إلػػى تعزيػػز مكانػػة يتحػػظ الم

أف واقػػػط الحػػػاؿ عمػػػى  دَ ْيػػػبَ المغػػػة العربيػػػة والمحايظػػػة عمػػػى تاريخهػػػا وتراثهػػػا، ودعمهػػػا، وتطويرهػػػا 

النقيض مف التوجهات المعمنة. يالمغة العربية تواجػ  إقحػاً  وتحجيمػًا ممػا يعطػؿ مسػيرتها ويعمػؿ 

ومػػػط الجهػػػود المبذولػػػة مػػػف المتخححػػػيف المغػػػوييف، الجػػػادة والحػػػادقة، مػػػف عقػػػد  عمػػػى إضػػػعايها

يجػػاد حمػوؿ واقعيػػة مرنػة  قامػة مػػؤتمرات، والخػروج بتوحػيات، واج أنهػػا ال تػرل النػػور،  ايػرنػدوات واج

نمػا بيػد أحػحاب حػخحتومرد ذلؾ أف تنفيذ هذو القرارات والتوحيات ليس بيػد الم يف المغػوييف، واج

قػػد كانػػت المغػػة العربيػػة المعتمػػدة يػػي تػػدريس المنػػاهح يػػي "الػػدوؿ الخميجيػػة يػػي القػػرار السياسػػي، و 

ههميػػة بتػػدريس المػػواد مػػارات وتوجػػ  آخػػر يسػػم  لممػػدارس االمممكػػة العربيػػة السػػعودية وقطػػر وا 

بمغػػة ايػػر عربيػػة، مػػا عػػدا العمػػـو الدينيػػة والعربيػػة، ويػػي دولػػة قطػػر اعتمػػدت ا نجميزيػػة، جميعهػػا 

عموـ والرياضيات والحاسػوب، وكػذا ا مػارات اعتمػدت المغػة ا نجميزيػة يػي تػدريس لتدريس مواد ال
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العمػػػـو والرياضػػػيات يػػػي مػػػدارس الدولػػػة مػػػف اهوؿ االبتػػػدائي إلػػػى الثػػػاني ع ػػػر، بحجػػػة تػػػأهيمهـ 

 .(1)لمدراسة الجامعية ومتطمبات سوؽ العمؿ"

 :ونجـ عف هذا اهمر

  كوؾ يي قدرة المغة العربية عمى المواكبة. -

إقحػػا  لمدرسػػي العمػػـو والرياضػػيات ممػػف ال يػػتقف المغػػة ا نجميزيػػة مػػف أبنػػا  الخمػػيح أو مػػف  -

 يدر س يي الخميح.

الحاجػػة إلػػى مدرسػػيف يتقنػػوف المغػػة ا نجميزيػػة يػػي هػػذو المػػواد، ممػػا يزيػػد مػػف الكمفػػة التعميميػػة  -

 عمى الحكومات.

دريس بالجامعػػػة بالمغػػػات التػػػدريس بالمغػػػة اهجنبيػػػة سيسػػػهؿ عمميػػػة التػػػ عمػػػى الػػػراـ مػػػف أفو  -

 يحعب عممية التعريب.ولكن  اهجنبية 

"وهنػػػاؾ نظػػػرة يوقيػػػة ضػػػد الدارسػػػيف بالعربيػػػة، يمارسػػػها ذوو الثقايػػػة ا نجميزيػػػة يػػػي الخمػػػيح 

العربي، ويػي بقيػة الػدوؿ العربيػة مثػؿ سػوريا، ومحػر، والعػراؽ، واهردف، والسػوداف، مػط أنهػا يػي 

سػرًا ال  ف ثمة جهات يي تمؾ الدوؿ قد بدأت تنحػو هػذا المنحػىمنأل عف هذو النظرة الفوقية، ولك

عتنيػػة، يػػي تفضػػيؿ خريجػػي الجامعػػات الغربيػػة واهمريكيػػة يػػي التعيػػيف يػػي بعػػض التخححػػات 

الطبيػة والعمميػػة والتربويػة عمػػى خريجػي الجامعػػات العربيػػة، عممػًا بػػأف خريجػي الجامعػػات السػػورية 

 .(2)انهـ الذيف درسوا بالمغة اهجنبية"والذيف درسوا بمغتهـ اهـ يفوقوف أقر 

                                                 

 .29العربي وآياؽ التطوير، ص، واقط المغة العربية يي الوطف السيد( 1)
 .32 – 31نفس ، ص( 2)



 

 83 

الدوليػة وثمة ظاهرة منت رة آخذة باالزدياد يي البتد العربية، أال وهي المػدارس والجامعػات 

وهػذا لػ  أسػوأ اهثػر عمػى  ا بالوطف، وتستقطب أيضؿ التتميذ مط أف ثقايتها ال حمة لهاهجنبية 

بحيػػػث "يجعػػػؿ العربيػػػة يػػػي أدنػػػى درجػػػات السػػػمـ العربيػػػة ومكانتهػػػا االجتماعيػػػة، ومكانػػػة حامميهػػػا 

 .(1)التعميمي واالجتماعي

تنبػػط مػػف أمػػريف: اهوؿ م ػػكمة  م ػػكمة التعمػػيـ يػػي الم ػػرؽ والمغػػرب العربػػي أف ويػػي ظنػػي

التػػدريس بالمغػػة اهجنبيػػة يػػي الجامعػػات، لػػذا يتعػػذروف بهػػذا ا دخػػاؿ تػػدريس المػػواد العمميػػة بالمغػػة 

ائية، ولو ايترضػت أف جميػط الطػتب سػيدخموف التخححػات العمميػة اهجنبية يي المدارس االبتد

 يي الجامعات، يهؿ ُيمَزموف بالمغة اهجنبية قبؿ ترسيخ لغتهـ اهـل

هػػؿ اهمػػة ترتقػػي بمغتهػػا يػػي ، سػػؤاؿ آخػػر: مػػف كػػاف حريحػػًا عمػػى تقػػدـ العمػػـ لػػدل الطمبػػة

 العمـو أـ بمغة أقواـ آخريفل

اهجنبيػػة التػػي تػػدرس بهػػا المػػواد يػػي الجامعػػات، يممػػاذا  وهػػْب أنػػؾ تريػػد ربػػط الطالػػب بالمغػػة

يجعػػؿ هػػذا لجميػػط الطػػتب، لمػػاذا ال يكػػوف إال لمطمبػػة الػػذيف يريػػدوف تعمػػـ الطػػب والمػػواد العمميػػة 

 ويوضط لهـ هذا المنهاج يي المرحمة الثانويةل

ا والعػراؽ مط أنني أرل التدريس بالمغة العربية هو السبيؿ لمتطوير وا تقاف كما يعمػت سػوري

عنػػدما عّربػػت المػػدارس والجامعػػات، وخر جػػت أحػػحاب القامػػات يػػي العمػػوـ والمعػػارؼ. والم ػػكمة 

عتؤها لمغة اهجنبية.  الثانية: نظرة المجتمط وازدراؤها لمغة العربية واج

                                                 

 .33صواقط المغة يي الوطف العربي وآياؽ التطوير، ، ينظر: السيد( 1)
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وأرل أف تدريس العموـ يي المدارس والجامعات العربية بالمغة ا نجميزية لـ يقدـ نجاحًا يػي 

و البمداف ويي اعتمادها عمى نفسها، بؿ قّدـ تراجعًا يي المسػتول الدراسػي لمطمبػة الػذيف ال تقدُّـ هذ

 يتقنوف المغة ا نجميزية.

، سػػأنتقؿ بحػػديثي إلػػى  ػػأف التعريػػب الجػػامعي والمحػػطم ، ومػػف الحػػديث عػػف التعمػػيـ

عي الػػوطف العربػػي بحػػورة عامػػة، ونظػػرتهـ لمتعمػػيـ اهكػػاديمي الجػػام   يػػيهتعػػرؼ عمػػى  ػػأن

 واهتمامهـ بمغة التعميـ.

 ح3التعريب والمصطم

مػف أهػـ المغػات العالميػة التػي  ُعػّدتبما أف المغة العربية حيػة عمػى مػر العحػور الطويمػة، 

لغػة لهػا خحائحػها وتنمػو  يهػيالػراـ مػف المخػاطر التػي تحػيط بهػا، عمػى حايظت عمػى بنيتهػا، 

اسػػي لوحػػدة اهمػػة وقوتهػػا، وسػػبيؿ لمنمػػو وتتطػػور، ولهػػا القػػدرة عمػػى مواكبػػة العمػػـ، وهػػي عامػػؿ أس

والتطػػور الحضػػاري، لكػػف القحػػور يػػأتي مػػف أبنائهػػا المنتسػػبيف إليهػػا، يهػػـ إف انحريػػوا عػػف جػػوهر 

 ، يهػػـ يتجهػػوف إلػػى ضػػياع مخػػزوف جنبيػػة يػػي التعمػػيـ واختيػػار المحػػطمالمغػػة إلػػى المغػػات اه

والتعمػػيـ العػػالي  والتقػػدـ،ب ػػكؿ عػػاـ أسػػاس التطػػور  ضػػخـ مػػف المعػػارؼ، "وال  ػػؾ أف التعمػػيـ

جػػز  مهػػػـ مػػف أجػػػزا  منظومػػة التعمػػػيـ وجانػػب جػػػوهري مػػف جوانبػػػ  يهػػدؼ إلػػػى بنػػا  القػػػدرات 

 .(1)الكوادر القادرة" وتأهيؿ

 بمػا استطاعت المغة العربية يي تاريخهػا الطويػؿ التعػايش مػط المغػات اهخػرل، واسػتطاعت

نفتاحهػػا وتأثيرهػػا أف تبقػػى حيػػة متجػػددة مقومػػات التجديػػد والتطػػوير إلػػى جانػػب ا تنطػػوي عميػػ  مػػف

 عحية عمى ا قحا  أو المحو.
                                                 

الطرباقيػػػة، طػػػارؽ منحػػػور، توحيػػػد الجهػػػود العربيػػػة لتعريػػػب التعمػػػيـ العػػػالي، بحػػػوث المػػػؤتمر السػػػنوي الثػػػاني ( 1)
 ،  .27ـ، ص1996لتعريب العمـو
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عمينػػا مػػط بػػدايات الغػػزو  َض رِ إال أننػػا اآلف نجػػد أنفسػػنا يػػي مواجهػػة وضػػط لغػػوي م ػػكؿ، يُػػ

 اهجنبي لمدوؿ العربية.

دـ أهميػػة يخرجػػت عمينػػا طائفػػة تػػدعو لتػػدريس المػػواد العمميػػة بالمغػػات اهجنبيػػة، لزعمهػػا بعػػ

تجػػارب ناجحػػة  مػػف وجػػودراـ عمػػى الػػتها عمػػى اسػػتيعاب العمػػـو الحديثػػة، بيػػة وعػػدـ قػػدر المغػػة العر 

ايتقػار لغاتهػا  غاتهػا اهـ مثػؿ اليابػاف والحػيف، مػطلدوؿ استطاعت استيعاب العمـو والتفػوؽ بهػا بم

لمخحائص ا يجابية التػي تحويهػا المغػة العربيػة، ومػف جانػب آخػر ُيػرل ضػعؼ مخرجػات التعمػيـ 

بية التي تبنت سياسة تعميـ المواد العممية بالمغة اهجنبية، وهذا يقود إلى التساؤؿ "أحقػًا لمدوؿ العر 

ـ أبناؤهػػا مػػف التعمػػيـ ومعػػاجـ العمػػوـ البحتػػة، حتػػى ُيحػػر  ال تسػػتطيط المغػػة العربيػػة اسػػتيعاب مفػػاهيـ

 .(1)والتكويف بهال"

مػدوؿ لػف تقػـو إال بمغتهػا، ـ العموـ بالمغات الوطنيػة، هف أي تنميػة جػادة ليب تعموأقوؿ: يج

والتعريػب "عمميػة تأسيسػية معقػدة لهػا يػي اطة لغػة أجنبيػة، وهػذا هػو جػوهر يكػرة التعريػب. سال بو 

 اهقؿ ثتث يعاليات مترابطة، هي:

 أ. بث المعرية تعميميًا، لطتبها بالمغة العربية.

 لمغة العربية.ب. استيعاب المعرية تعممًا مف طتبها العرب بعقؿ أداة التفكير يي  ا

 .(2)ج. تطوير المعرية مف المعمميف والمتعمميف العرب بحثًا وتأليفًا ون رًا بالمغة العربية"

                                                 

رؤل مغربيػة جريئػة يػي مسػألة التعريػب، المسػالة المغويػة يػي المغػرب والعػالـ العربػي،  ،دمدي، محمػد سػعيح( 1)
 .144، ص26/2016مجمة عالـ التربية، 

الم ػػػكتت التػػػي تعػػػوؽ مسػػػيرة التعريػػػب لػػػدل أعضػػػا  هيئػػػات التػػػدريس يػػػي  الواسػػػطي، سػػػمماف داود، أبػػػرز( 2)
 .162، ص2000لي يي الوطف العربي، الجامعات العربية، ندوة المسؤوليف عف تعريب التعميـ العا



 

 86 

وف أف تكػوف العربيػة أداة التفكيػر وأداة ا بػداع، وأداة حخحت  الميلإوالتعريب الذي يسعى 

ين ػػػػػدو البحػػػػػث وأداة التػػػػػأليؼ، والتواحػػػػػؿ يػػػػػي كػػػػػؿ عمػػػػػـ، ومػػػػػا داـ هػػػػػذا وضػػػػػط التعريػػػػػب الػػػػػذي 

 يوائدو وثمرات : يأورد بعضًا مفوف حخحتالم

لػػيس عمػػًت لغويػػًا خالحػػًا، إذ إنػػ  ي ػػتمؿ عمػػى بنػػا  ا نسػػاف بنػػاً  سػػويًا  بإف التعريػػ -1"

 بتعميؽ وعي  بتراث  وقوميت .

 إف التعريب هو طريؽ الك ؼ وا بداع. -2

 قط متميز.و التعريب انفتاح عمى الحضارة العالمية مف م -3

جميػػػط اهحػػػعدة: الوطنيػػػة  يػػيريػػب جهػػػد لغػػػوي وثقػػػايي يتػػرؾ آثػػػارًا ظػػػاهرة ونايعػػػة التع -4

 .(1)والقومية واالجتماعية"

ضػػػػػعؼ يػػػػػي التوجػػػػػ  لتعريػػػػػب يوجػػػػػد  متعريػػػػػب إال أنػػػػػ يػػػػػزات لومػػػػػط وجػػػػػود هػػػػػذو الفوائػػػػػد والم

 و ايرها بالمغة العربية الفحيحة.الطب أو الرياضيات أو الفيزيا ، أ التخححات العممية مثؿ

 أبرز الم كتت التي تعوؽ مسيرة التعريب.الحعوبات و  يستدعي الوقوؼ عمىا هذو 

يالم ػػػكتت تنقسػػػـ إلػػػى قسػػػميف: داخميػػػة وخارجيػػػة، يأمػػػا الم ػػػكتت الداخميػػػة يتنقسػػػـ إلػػػى 

 :، همام كمتيف

 . الخوف من القطيعة مع العالم.0

وـ بالمغات اهجنبيػة س، نحف العرب، العمرّ دَ والسؤاؿ الذي يطرح  سمماف الواسطي: "لماذا نُ 

سػػهامًا يػػي تػػاريخ الحضػػارة  يػػي حػػيف تدرسػػها بمغاتهػػا القوميػػة أو الوطنيػػة  ػػعوٌب أقػػؿ منػػا عراقػػة واج

                                                 

 .170–169، ص1992، 2الخوري،  حادة، دراسات يي الترجمة والمحطم  والتعريب، دار طتس، ط( 1)
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ا نسانيةل يجيب بعض المدرسيف بقول : هـ يدرسوف بمغاتهـ الوطنية يعني يي الجامعػات، لكػنهـ 

ى عػف اتخػاذ المػادة العمميػة يجيدوف المغة ا نجميزية يي المقررات المدرسية إجادة تجعمهػـ يػي انػ

 وسيمة لتعممها.

س مػػادة خاحػػة لتقويػػة المغػػة ا نجميزيػػة عنػػد متعممػػي يتػػدر يػػتـ وأقتػػرح يػػي هػػذا المجػػاؿ أف 

المػػػػواد العمميػػػػة، وتحتػػػػوي عمػػػػى مجموعػػػػة عامػػػػة مػػػػف االحػػػػطتحات المتداولػػػػة عالميػػػػًا يػػػػي هػػػػذا 

ف التػدريس بالمغػة الوطنيػة وعػدـ جمػط بػينالعمـو بالمغة العربية، وبهػذا  ُتدّرسالتخحص، عمى أف 

 القطيعة مط العالـ.

 . الجيل بالمغة العربية43

يالمنػػاهح ال تفػػرؽ بػػيف مػػا يحتاجػػ  الطالػػب العػػاـ والطالػػب الػػذي يريػػد التخحػػص بالعربيػػة 

واهمػػػر الثػػػاني وجػػػود الفجػػػوة الواسػػػعة بػػػيف التخحػػػص العممػػػي والتخحػػػص اهدبػػػي يػػػي  ،وعمومهػػػا

   بالمغة العربية.لالعممي ال عتقة  الثانوية وكأف طالب التخحص

 .(1)أما الم كتت الخارجية يم كمة المحطم ، وم كمة المطبوع العممي المعرب

 وهذا ما سأذكرو بالتفحيؿ يي حديثي عف المحطم .

 المصطمح 

يعتمػػػد التعريػػػب عمػػػى المحػػػطم ، وكثيػػػر مػػػف المحػػػطمحات تػػػأتي مػػػف الغػػػرب، مػػػط التقػػػدـ 

لػػػى العمػػػؿ  العممػػػي والتطػػػور السػػػريط يػػػي المعريػػػة، والمحػػػاؽ بركػػػب التقػػػدـ يحتػػػاج إلػػػى المواكبػػػة، واج

الجماعي بيف سائر المؤسسات المغوية، ومكاتب التعريب يي اهقطػار العربيػة كايػة، ويحتػاج إلػى 

                                                 

ينظر: الواسطي، سمماف داود، أبرز الم كتت التي تعوؽ مسػيرة التعريػب لػدل أعضػا  هيئػات التػدريس يػي ( 1)
 .168–164ص، الجامعات العربية
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التنسػػػيؽ والعمػػػؿ الموحػػػد ييمػػػا بيػػػنهـ، ويتطمػػػب االبتعػػػاد عػػػف الفخػػػر بالمغػػػات اهجنبيػػػة واالسػػػتهانة 

 بالمغة العربية.

، (1)مجػػػامط لغويػػػة يػػػي سػػػوريا والعػػػراؽ واهردف والسػػػوداف وليبيػػػا والمغػػػرب والجزائػػػر"و"ثمػػػة 

 وسأركز يي حديثي عمى مجمط المغة العربية اهردني ومكتب تنسيؽ التعريب.

 مف جهود مجمط المغة العربية اهردني يي المحطم :

سػػات عمميػػة "تميػػز التعريػػب يػػي اهردف يػػي الربػػط اهخيػػر مػػف القػػرف الع ػػريف بظهػػور مؤس

مهمة بذلت جهودًا وما زالت تبذؿ يي مجاؿ التعريب ال سيما أف قضية لغة التدريس الجامعي قػد 

طرحػت بحػورة واقعيػة وت ػريعية هوؿ مػرة يػي تػاريخ اهردف الحػديث بعػد ن ػو  الجامعػة اهردنيػة 

 .(2)بكمياتها وأقسامها المختمفة" ـ1962عاـ 

امعػػػػػة اهردنيػػػػػة، وجامعػػػػػة مؤتػػػػػة، وجامعػػػػػة العمػػػػػـو بمػػػػػا أف جامعػػػػػة اليرمػػػػػوؾ، والجأقػػػػػوؿ: و 

معاهد عالية، ضمف الم اركيف يي مجمط المغة العربية اهردني،  –والتكنولوجيا وكميات المجتمط 

ل وما داـ الهدؼ مف التعريب المواد العممية يي الجامعات اهردنية تعريبيما المانط مف عدـ 

العممي، يمػا الموانػط مػف تطبيػؽ مػا توحػؿ إليػ   لمغة العربية لغة التدريس والبحثاأف تحب  

ط، وهػػؿ هنػػاؾ آليػػة لجعػػؿ اهسػػتاذ أو المعمػػـ أو المهنػػدس أو الطبيػػب كػػؿ يػػي موقعػػ   الَمْجَمػػ

  المعّربةل. يستخدـ اهلفاظ

المدنيػة  مف المعموـ أف مف ا نجازات إخراج المحطمحات الهندسيةيقوؿ عمراف الطويؿ: و 

عددًا مف الكراسات يػي محػطمحات التجػارة واالقتحػاد، والمحػارؼ، مط والمعمارية، وأحدر المج

                                                 

 .363محمد، عمـ المغة االجتماعي، ص عبدالعزيز،( 1)
، إربػد، اهردف، 2002يي النحؼ الثاني مف القرف الع ػريف،  الطويؿ، عمراف، الدراسات المغوية يي اهردف( 2)

 .263ص



 

 89 

واهرحػػاد الجويػػة، والتعمػػيـ الزراعػػي، ووحػػدات النظػػاـ الػػدولي ورموزهػػا، وسػػتح الحػػيانة وسػػتح 

 .(1)المديعية وستح التمويف، والنقؿ، وستح الم اة، وستح الجو

لطػػػب يػػػي كتػػػاب... وأقػػػوؿ: لػػػو ُوِضػػػعت محػػػطمحات الهندسػػػة يػػػي كتػػػاب، ومحػػػطمحات ا

 وهكذا، وُألـز بها المعمموف والطمبة كٌؿ حسب تخحح  لكاف يي هذا ن ر لممحطمحات العربية.

متػػػويرة، ون ػػػرها مسػػػتطاع، هف الجامعػػػات اهردنيػػػة امػػػت ا نجػػػازات يػػػي المحػػػطم  ومػػػا د

تح اهساسية مف ضمف المجمط، يما سبب وقؼ التعريب أو التدريس بالمغة العربيػةل وهػؿ وقفػ  نػا

 عف قرار سياسيل

هذا السؤاؿ، هماـ اضيب، عضو مجمط المغة العربية اهردني، اهستاذ بقسـ  فع يجيب

: "لػـ يكػف هنػاؾ قػرار سياسػي أو داخمػي، هف قػرار الجامعػات  قولػبالفيزيا ، الجامعة اهردنيػة، 

يػة، ولكػف ينص حراحة عمػى أف لغػة التػدريس هػي المغػة العربيػة، واالسػتثنا  هػو المغػة ا نجميز 

 االستثنا  أحب  قاعدة، وهو عكس ما ينص عمي  قانوف الجامعة، هف معظمنا يػتعمـ بالخػارج،

أحػػػبحت ا نجميزيػػػة لغػػػة عمميػػػة عالميػػػة، ومنػػػا مػػػف لػػػـ يتثقػػػؼ بمغتػػػ  حتػػػى يسػػػتطيط أف ينجػػػز، 

 .(2)قميمة" وقدرتنا

 مشىكمة وأىىماليرل محمد خير الحوراني مدرس بقسـ الكيميا  يي الجامعػة اهردنيػة أف و 

وليسػت الم ػػكمة يػي المغػة العربيػة "يهػي لغػة عريقػة وكثيػر مػػف  معىوق ىىو القىرار السياسىي،

اهمػػـ تسػػتخدـ لغتهػػا الوطنيػػة، راػػـ حػػعوبتها. المغػػة اليابانيػػة، مػػثًت نظامهػػا ال يعػػرؼ النظػػاـ 

مػػط ذلػػؾ مسػػتخدمة ومسػػتوعبة لمعمػػوـ، كػػذلؾ اليهػػود يسػػتخدموف لغػػتهـ، يمػػف أكثػػر  الهجػػائي

 قة العبرية أـ العربيةلعرا
                                                 

 .268صعمراف، الدراسات المغوية يي اهردف، ، ينظر: الطويؿ( 1)
 .154، ص2002ية، عماف، خريوش، عبدالرؤوؼ، حركة التعريب يي اهردف، وزارة الثقا( 2)
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االتحػػاد الػػدولي يسػػعى لتوحيػػد المحػػطمحات عمميػػًا، ولكػػف عربيػػًا ال  والمشىىكمة الثانيىىة3

 يوجد توحيد.

معػػوؽ الترجمػػة والتػػأليؼ العممػػي الػػذي يفتقػػر إلػػى دار لمن ػػر والترجمػػة  والمشىىكمة الثالثىىة3

 .(1)بالوطف العربي"

مرحمة مف مراحػؿ التعريػب كنػت أدرس  وأذكر هنا تجربة مدرس خاضها بنفس  ييقوؿ: "يي

درس  أعممي، أحدهما أدرس  بالمغة العربية واآلخر اليي السنة الواحدة قسميف مف الجذع الم ترؾ 

المقارنػة بالمغة الفرنسية، وكاف هناؾ يرؽ  اسػط بينمػا، إذ كػاف التفػوؽ والتميػز عنػد قسػـ العربيػة ب

 .(2)"مط قسـ المغة الفرنسية

يحػػػاؿ المعمومػػػة العمميػػػة بالمغػػػة  عربيػػػة قػػػادرة عمػػػى التعبيػػػر عػػػفف المغػػػة الوبمػػػا أ العمػػػوـ، واج

قػػاتل وهػػؿ لمكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب ذا ال يػػتـ مواجهػػة الم ػػكتت والمعو  العربيػػة بػػدوف عوائػػؽ يممػػا

ددور يي توحيد المحطم  والن ر لما   مف المحطمحاتل وح 

 مكتب تنسيق التعريب3

، والمكتػػب مؤسسػػة عربيػػة أن ػػأتها ـ1961ـ ااط عػػ"أن ػػ  مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب يػػي الربػػ

 جامعة الدوؿ العربية.

 وييما يأتي أهـ أهداؼ مكتب التعريب:

 يهدؼ المكتب إلى توحيد المحطمحات المعربة يي أقطار الوطف العربي. -

                                                 

 .158صعبد الرؤوؼ، حركة التعريب يي اهردف، ، ينظر: خريوش( 1)
العيدي، محمد، تعريب الرياضيات تأمتت يي تجربة ذاتية ناجعة، المسألة المغوية بالمغرب، والعالـ العربي، ( 2)

 .385، ص27/2016مجمة عالـ التربية، 



 

 91 

 لجهود الرامية إلى جعؿ المغة العربية لغة التدريس يي الجامعات العربية.دعـ كؿ ا -

المعمومػات مػف خػتؿ بنػوؾ المعمومػات وتيسػير الوحػوؿ إلػى الكممػات  تسهيؿ عممية انت ػار -

 المعربة.

إحدار مجمة المساف العربي التي تعنى بن ر الكممات المعر بة إلى جانب البحوث والدراسػات  -

 .(1)المتعمقة بالتعريب، وطباعتها وتوزيعها يي الوطف العربي"

سياسػػػػي موحػػػػد يقضػػػػي بوجػػػػوب وأظػػػف أف أهػػػػـ أمػػػػر يطػػػػرح يػػػػي المػػػػؤتمرات حػػػػيااة قػػػػرار 

استعماؿ المغة العربية بالتػدريس يػي الكميػات العمميػة والتقنيػة والطبيػة. وخحوحػًا أف العوائػؽ يػي 

الغالػػب داخميػػة، والػػذي يسػػهؿ موضػػوع التػػدريس إحػػدار سمسػػمة مػػف المعػػاجـ الموحػػدة يػػي العمػػـو 

حػػػر المعمومػػػات يفػػػي ع حػػػبحت اآلف أكثػػػر ضػػػرورة مػػػف ذي قبػػػؿ،أكايػػػة و"وحػػػدة الفكػػػر العربػػػي 

المبذولػػػة يػػػي تهيئػػػة العربيػػػة لتفػػػي  والعولمػػػة لػػػـ َيُعػػػد أمػػػاـ العػػػالـ العربػػػي خيػػػار يػػػي توحيػػػد الجهػػػود

بمطالب هذا العحر، ويي تويير منظومة محطمحية عربية موحدة تكوف أساس التبادؿ المعريي، 

 .(2)وعماد الوحدة الفكرية لم عوب العربية"

مػػط بنػػؾ المحػػطم  لمكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب، ومػػف ثػػـ وال ُبػػّد مػػف ربػػط بنػػوؾ المحػػطمحات 

يػي كتابػاتهـ عمػى  لتُتػداوؿتعميمها عمى الجامعػات والمدرسػيف وأحػحاب االختحػاص والمثقفػيف، 

 حورة موحدة، مط التركيز عمى عدـ االنفراد واالجتهاد االنفرادي يي تعريب المحطمحات.

ذا توحػػػدت الجهػػػود، واتفقػػػت اآلرا  أو اجتمػػػط رأي اها ي مبيػػػة عمػػػى الوحػػػوؿ إلػػػى رأي يػػػواج

 .واقعاً هـ يي التسريط بالتعريب وتطبيق  المسائؿ المختمؼ ييها، يهذا يس

                                                 

، 1ريػػب ونظريػػة التخطػػيط المغػػوي، مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة، طينظػػر: القحطػػاني، سػػعد بػػف هػػادي، التع( 1)
 .37، 36، ص2002

 .368عبدالعزيز، محمد، عمـ المغة االجتماعي، ص( 2)
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 اإلعالم واإلعالن3

يعيش العالـ العربػي يجػوة لغويػة عػف اهمػـ المتقدمػة يػي المعموماتيػة، وال ُيْقػَدر عمػى التقػدـ 

ادية والتجاريػػػػػة والعمميػػػػػة وعحػػػػػر تحػػػػػعي بالمغػػػػػة قُػػػػػُدمًا لتكػػػػػوف مسػػػػػتوعبة اهمػػػػػور االقإال إذا ُسػػػػػ

 لمعمومات.ا

ويػػػي عحػػػر القريػػػة الحػػػغيرة تعػػػيش المغػػػة أمػػػاـ مفتػػػرقيف: إمػػػا أف تنت ػػػر المغػػػة الفحػػػيحة 

ما أف تكوف اهدوات العحرية مظهرة تو  تداوؿ ليكوف لها دور النهضة والتطور وتجديد انبعاثها، واج

جػػػاالت المػػػاؿ واهعمػػػاؿ والحػػػناعة  ػػػها يػػػي ميلعػػػدـ انتمػػػا  كثيػػػر مػػػف العػػػرب لمعربيػػػة نتيجػػػة تهم

 والتجارة والمقاوالت وا عتـ وا عتف.

انت ػػػار متزايػػػد لمغػػػة الفرنسػػػية يػػػي أجهػػػزة "المغػػػرب يػػػالمتحظ  ؿومػػػف خػػػتؿ النظػػػر إلػػػى دو 

ا عتـ المكتوبػة، والمسػموعة والمرئيػة، ويػي ا عتنػات والعنػاويف التجاريػة وأسػما  اهمكنػة التػي 

نسػػي....، ويػػي الحيػػاة العامػػة يػػي المجتمػػط يتزايػػد اسػػتعماؿ العاميػػة يػػي تكتػػب حسػػب النطػػؽ الفر 

ا عػػتـ وال سػػيما التمثيميػػات والمسػػرحيات والمسمسػػتت ومػػا يقػػدـ مػػف أحاديػػث واسػػتجوابات بغيػػر 

الفرنسػػػػػية. وتجػػػػػد ا عتنػػػػػات محػػػػػواًة بالعاميػػػػػة أو بالعربيػػػػػة المح ػػػػػوة باهخطػػػػػا . أو بالكممػػػػػات 

 .(1)يي ت وي  المغة العربية"اهجنبية، وهذا كم  يسهـ 

يػػي مجػػاؿ ا عػػتـ وا عػػتف يػػت يوجػػد قػػرار  لمفارقػػة بػػيف الترسػػيـ والتخطػػيطوبهػػذا تتضػػ  ا

ف يراجعػػوف مػػا يكتػػب قبػػؿ و بالمغػػة الفحػػحى يػػي مجػػاؿ ا عػػتـ، وال يوجػػد متخححػػ ممػػـز لمتقيػػد

التجاريػػػة، وجػػػد مؤسسػػػة تخػػػتص بجوانػػػب التحػػػحي  لإلعتنػػػات وأسػػػما  المحػػػتت تإحػػػدارو، وال 

                                                 

مػػة المسػػاف العربػػي، الػػوطف العربػػي وآيػػاؽ التطػػوير، مج ينظػػر: السػػيد، محمػػود، واقػػط المغػػة العربيػػة يػػي( 1)
 .52–50ص
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مهجػػات والػػدمح الهجػػيف لمغػػات، والفػػرؽ بػػيف واقعنػػا بػػة المغويػػة يػػؤدي  طػػتؽ العنػػاف لوايػػاب الرقا

وبيف الماضي القريب، أف القػدما  كػاف لهػـ "دور كبيػر يػي نهضػة العربيػة وتجديػد انبعاثهػا ون ػر 

حػػػػػداث آالؼ  الفحػػػػػحى وتطويرهػػػػػا وتجديػػػػػدها وخمػػػػػؽ عربيػػػػػة بسػػػػػيطة وسػػػػػميمة يػػػػػي آف واحػػػػػد، واج

المحطمحات والتعبيػرات الحديثػة. ومػف مدرسػة الحػحاية تخػّرج كبػار الكتّػاب والمفكػريف واهدبػا ، 

ؿ: طػػ  حسػػيف، العقػػاد، أحمػػد أمػػيف، سػػتمة موسػػى، زكػػي مبػػارؾ، عبػػدالكريـ اػػتب، ثػػوا ػتهروا م

، ةوـ، وال سػػػيما المسػػػموعة والمرئيػػػعبدالمجيػػػد بػػػف جمػػػوف وآالؼ ايػػػرهـ: لكػػػف وسػػػائؿ ا عػػػتـ اليػػػ

 .(1)ت عامًت حاسمًا يي قتؿ الفححى وا جهاز عميها"حبحأ

ة يػي ممقتػؿ المغػة الفحػحىل والمغػة المسػتعلكف كيؼ تعمؿ وسائؿ ا عتـ عمى ا جهػاز و 

وسائؿ ا عتـ عربية مخموطة بالفرنسية أو لغة عربية مف مستول المتعممػيف أو عربيػة دارجػة أو 

 أـ تحتوي عمى ت ويش يكريلأمازيغية، لمف توج ل وهؿ هي مفهومة لمجميط 

يالتعدد المغوي أدل إلى انتكاس ا نتاج بالعربيػة، بػؿ الت ػكيؾ يػي يعاليػة هػذو المغػة، ونػتح 

الحػػػػحاية المكتوبػػػػة، ماؿ العربيػػػػة الفحػػػػيحة يػػػػي ا عػػػػتـ "عػػػػف هػػػػذا الوضػػػػط العػػػػزوؼ عػػػػف اسػػػػتع

 .(2)"الوسائؿوا ذاعة والتمفزة، والموحات ا  هارية، والتواحؿ ا لكتروني وايرها مف 

وهنػػاؾ أمػػر آخػػر ايػػر قضػػية التقميػػؿ مػػف  ػػأف العربيػػة الفحػػيحة والعػػزوؼ عنهػػا، ظهػػور 

"بعض اهقتـ والدعوات التي تنتحر لثقاية السوؽ، وِلُمغة ا عتـ السريعة الذيوع واالنت ار، وقد 

                                                 

حػػتح التعمػػيـ، المسػػألة المغويػػة يػػي المغػػرب والعػػالـ العربػػي، الػػودايري، عبػػدالعمي، العربيػػة ( 1) ولغػػة التػػدريس واج
 .80، ص26/2016مجمة عالـ التربية، 

 .345حميمة القبابي، وضط العربية بيف المدرسة وا عتـ، ص( 2)
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لممطالبػػة  ػػكمت اهعمػػاؿ التمفزيػػة المدبمجػػة التػػي اػػزت بيوتنػػا ويضػػا نا السمعي/البحػػري، مػػدخًت 

 .(1)بتعويض لغة التدريس الفححى )وراـ أنها ال تمارس يي الفحوؿ(، بالمهجات المتداولة"

ذا ُعِرؼ مدل خطورة وسائؿ ا عتـ مف هذا االتجاو، يهؿ هناؾ وسائؿ  حداث التغيير  واج

لدولػةل لمتعبير بالمغة اهـ، وهؿ يوجد تجربة توض  مف ختلها التػزاـ ا عػتـ وا عػتف ببرنػامح ا

 وهؿ لمحاسوب دور إيجابي يي المغة العربية الفححى ون رهال

عريبػػ  مػػف بػػرامح تبثهػػا إلػػى عمميػػة التعريػػب ييمػػا يجػػب تاجػػة ماسػػة نعػػـ وسػػائؿ ا عػػتـ بح

 .عمى الناس

وأرل أف التعريػػب لبػػرامح هػػذو الوسػػائؿ يعتمػػد عمػػى نخبػػة مػػف المحػػححيف )اهكفيػػا ( ذوي "

وف عمػػى الػػدواـ ييهػا وال ينقطعػػوف عنهػػا، وحيػػث ة العربيػػة، حيػػث ُيعينػعمػـو المغػػ الخبػرة العاليػػة يػػي

 .(2)يكونوف يي مناحب قيادية وال يكونوف موظفيف عادييف"

وأيُّ دولػػة تريػػد السػػيادة السياسػػية واالقتحػػادية واالجتماعيػػة وايرهػػا، يػػت بػػّد مػػف سػػيادة 

اقهـ، ووضػػعهـ يػػي موقػػط المغػػة، وسػػيادة المغػػة اهـ تتحقػػؽ بريػػط  ػػأف حػػاممي المغػػة عمػػى أعنػػ

أو عمػػى اهقػػؿ أف ال يحػػدر السياسػػيوف عػػف رأي يػػي ال ػػأف المغػػوي حتػػى يراجعػػوا  مركػػز القػػرار،

 المجنة المختحة بذلؾ.

ويي مجاؿ ن ر المغة الفححى وجعمها حية تساير واقط الحياة اليومية يقتػرح نهػاد الموسػى 

ليوميػػة مػػادة لهػػا، وتجعػػؿ الفحػػحى لغػػة "إنتػػاج سمسػػمة مػػف البػػرامح ا ذاعيػػة التػػي تجعػػؿ الحيػػاة ا

                                                 

لـ جرمػػػوني، ر ػػػيد، المجمػػػس الػػػوطني لمغػػػات والثقايػػػات تحػػػديات ورهانػػػات، المسػػػألة المغويػػػة بػػػالمغرب والعػػػا( 1)
 .44، ص27/2016العربي، مجمة عالـ التربية، 

، القػػػاهرة، ( 2) حمػػػد، أحمػػػد، الخطػػػوات العمميػػػة لتعريػػػؼ التعمػػػيـ، بحػػػوث المػػػؤتمر السػػػنوي الثػػػاني لتعريػػػؼ العمػػػـو
 .9ـ، ص1996
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لمتعبير عنها، حتى تأخذ الفححى مكانهػا يػي دورة االسػتعماؿ الحػي يتتسػرب إلػى النػاس جميعػًا. 

هذو البرامح عمى قضايا ومواقؼ حيوية ت د الناس إليها، وأف ومف نايمة القوؿ أف ن ترط أف تقوـ 

ف ُيبػػذؿ يػػي تػػدريب الممثمػػيف عمػػى تقػػـو عمػػى نحػػوص أدبيػػة متفوقػػة يضػػعها كتػػاب مبػػدعوف، وأ

 ( 1) اهدا  المغوي ما يكفؿ ل  أف ُيقّدـ الفححى ر يقة جذابة طبيعية عفوية مقنعة"

والناظر إلى المغة العبرية يجد ذلؾ جميًا  حيائهػا يقػد "توحػؿ القػرار السياسػي إلػى ضػرورة 

، حيػث كّونػوا مجمسػًا أعمػى يضػـ نحػو أربعػيف لجنػة متخححػة 1953إن ا  مجمط المغة العبرية 

يي كؿ الفروع العمميػة والفكريػة واهدبيػة والفنيػة، تهػتـ بمسػايرة المغػة لمتطػور المسػتمر، واسػتحداث 

المحطمحات والمفردات العبرية التي تغطي الحاجة يي كؿ المجػاالت، ومػا ُيتفػؽ عميػ  ين ػر يػي 

ب  إجباريػًا يػي الػدوائر الحكوميػة والمؤسسػات المدنيػة والجامعػات  الجريدة الرسمية، ويحب  العمؿ

ودور التعمػػيـ ووسػػائؿ ا عػػتـ بأنواعهػػا، ويعاقػػب القػػانوف كػػؿ مػػف يخػػالؼ ذلػػؾ وال يمتزمػػ ، وبػػذلؾ 

 ( 2 ) استطاعوا أف يبعثوا الحياة يي المغة العبرية بعد أف  بعت موتًا"

بالمحطمحات ُيعد إنجازًا تحقق  الدولػة يػي سػبيؿ  وأقوؿ: إف القرار السياسي وا لزاـ بالعمؿ

ن ػػر المغػػة، والعقوبػػػة لمػػف يخػػالؼ يجػػػب أف تكػػوف رادعػػػة حتػػى تُػػؤتي القػػػرارات السياسػػية المغويػػػة 

ال يمػػػا يائػػػدة ا قػػػرار بالقػػػانوف دوف تطبيػػػؽ وال عقوبػػػة لممخػػػالفيف." وال ريػػػب أف القػػػرار  ثمارهػػػا، واج

مػرتبط ارتباطػًا عضػويًا بالمؤسسػات التفحػيمية المبا ػرة  السياسي ليس معمقا يي يػراغ أيضػًا، يهػو

إف القرار السياسي والتدابير التفحيمية يتفػاعتف  واستعداداتها الموازية الكايية، لجعم  نايذًا ناجعًا.

 .(3)عمى التنامي والتكامؿ"

                                                 

الموسى، نهاد، الثنائيات يي قضايا المغة العربية مف عحر النهضة إلى عحر العولمة، دار ال روؽ،   1 
 .132، ص2003 ،1عماف، ط

 .45، 44، ص27/2016جرموني، ر يد، المجمس الوطني لمغات والثقايات تحديات ورهانات،   2 

 . 91الموسى، نهاد، الثنائيات يي قضايا المغة العربية مف عحر النهضة إلى عحر العولمة، ص    3 
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 يػإف لممؤسسػات هذا يي حالة وجود القرارات السياسية المغوية، وعمى ايتراض عدـ وجودهػا

يمػػػف الممكػػػف استحػػػدار المغويػػػة دورا كبيػػػرا يػػػي الحػػػد مػػػف اهخطػػػا  المغويػػػة يػػػي وسػػػائؿ ا عػػػتـ، 

مؤلػػؼ يضػػـ اهخطػػا  ال ػػائعة يػػي وسػػائؿ ا عػػتـ ون ػػرها ون ػػر كػػؿ جديػػد يػػي هػػذا المجػػاؿ يػػي 

 حفحة محددة ب كؿ دوري عمى موقط المجمط اهردني لمغة العربية.

دسػػتور ومتحظػػة الة العربيػة الفحػػحى لغػػة رسػػمية يػػي المغػػ تهيئػػةوبعػد حػػديثي عػػف السياسػػات و 

لواقػػػط لمػػػا ترسػػـػ مػػػف إقػػػرار لمعربيػػػة يػػػي  ػػػأف التعمػػػيـ والتعمػػػيـ الجػػػامعي وا عػػػتـ وا عػػػتف، امخالفػػػة 

ومتحظة هيمنة بعض المغات اهجنبية يي بعض الدوؿ العربية، وتعميـ المواد العمميػة بالمغػة اهجنبيػة 

قػػاـ بهػػا عبػػدالكريـ  لجامعػػات، أرل أف أر ػػد القػػارئ إلػػى المقارنػػة التػػييػػي بعػػض المػػدارس ويػػي ُجػػّؿ ا

ث يػػي المغػػة والنحػػو( و"يػػي هػػذو المقارنػػة يحػػؿ الخطػػاب يػػي التمييػػز بػػيف و مجاهػػد يػػي كتابػػ  )بحػػ

ف زحؼ المغات اهجنبية أخطر عم  .(1)الفححى مف العامية" ىخطري االزدواجية والثنائية، واج

                                                 

، 2006، 1ر والتوزيػػػط، طينظػػػر: مػػػرداوي، عبػػػدالكريـ مجاهػػػد، بحػػػوث يػػػي المغػػػة والنحػػػو، دار إيهػػػاب لمن ػػػ( 1)
 .194–190ص
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 المبحث الثاني

 لفيري في المشيد المساني العربيدور الفاسي ا

 مغوي ودور السياسة في صنع القرارالتخطيط المساني ال

هػػـ يػػي الضػػغط عمػػى السياسػػييف وتػػوجيههـ نحػػو الػػرأي اهحػػوب مدور  لمعممػػا  والبػػاحثيف

والسموؾ اهمثؿ لقضايا المجتمط يي أمورهـ المغوية، وعميهـ يدور جانب التخطيط المغوي وترسػيـ 

عمػى عػاتقهـ جوانػب كثيػرة مػف أمػور التخطػيط لموضػط المغػوي التطبيقػي، وقػد وقػؼ حدودو، ويقػط 

 عػت  المغػة يػي موطنهػا، مػط رزيف يي هػذا المجػاؿ، ليسػطر رؤيتػ  لهذو القضية المهمة أحد البا

اهخػػذ بعػػيف االعتبػػار مػػا يفيػػد منػػ  المجتمػػط يػػي الػػوطف العربػػي يػػي قضػػية التعدديػػة المغويػػة وهنػػا 

 الم هد المساني العربي. أتطرؽ لدورو يي

يقوؿ الفاسي الفهري: "بدوف قيػاـ ُ ػَعب لمسػانيات ال يمكػف أف نتقػدـ يػي المسػانيات... وقػدمنا 

مقترحًا ختؿ الثمانينات إلى رئيس الجامعة، ثـ أعدنا اقتػراح ذلػؾ بحػفة رسػمية بعػد مبػادرة النػدوات 

ذا مؤ ػر يػي نظرنػا عمػى أف المسػؤوليف اهولى يي المسانيات، لكف هذا المقتػرح لػـ يحػظ بػالقبوؿ وهػ

إلى يومنا هػذا لػـ يسػتوعبوا بعػُد أهميػة المسػانيات والبحػث العممػي. يهػـ ينػادوف با حػتح والتجديػد، 

لكف هذا ا حتح والتجديد ال وجػود لػ  عمػى أرض الواقػط. اقترحنػا كػذلؾ كراسػي المسػانيات، ومنهػا 

و، َقِبم  أحد الوزرا  ثـ ريض  الوزير الذي جػا  بعػدو، كرسي لمسانيات الحاسوبية العربية يي اليونسك

 .(1)يهذو مقتضيات مأسسية ضرورية ال يمكف لمسانيات يي أقطارنا العربية أف تتقدـ بدونها"

ة المسػػؤوؿ، يممػػاذا ال يػػتـ وضػػط أسػػس وضػػوابط و ػػروط يػػإذا كػػاف اهمػػر يتعمػػؽ بعػػدـ كفا

وأف يكػػػوف لهػػػـ أدوار يػػػي الجوانػػػب العمميػػػة  الختيػػػار رؤسػػػا  الجامعػػػاتل وكػػػذلؾ انتقػػػا  الػػػوزرا ،
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والبحثيػػػػة  ليػػػػتـ ا حػػػػتح والتجديػػػػد ويػػػػؽ مػػػػنهح عممػػػػي سػػػػميـ مػػػػدروس، أمػػػػا كرسػػػػي المسػػػػانيات 

ممػاذا يوايػؽ عميػ  وزيػر ثػـ يػأتي الػوزير الػذي بعػدو ويريضػ ل مػا المبػادئ التػي اسػتند يالحاسوبية، 

لى متى سػ اعميه يبقى حػاؿ الحكومػات عمػى هػذا الػنهح الوزير اآلخر لريض مثؿ هذا الم روعل واج

أف ما يبني  وزير سابؽ، يعطم  وزير الحؽ أو يهدم ، أو أن  ال يبني عمى ما سبؽ مػف إبػداعات 

ـّ الوحوؿ إلي ل  وال يقوـ بتطوير ما ت

والمغة العربية اآلف تعيش أماـ "م كؿ بقا  المغػة واسػتمرار الثقػة ييهػا واسػتعمالها وانت ػارها 

وبضػػػوابط يتػػػوؽ إلػػػى  تحديػػػدو التخطػػػيط المغػػػوي، مػػػف أجػػػؿ حمايػػػة المغػػػة، ال يػػػي حػػػي  جديػػػدة، 

بالت ريعات القسرية وحسب، بؿ بتقويػة المغػة ثقاييػًا وعمميػًا وحػناعيًا، لجعمهػا قػادرة عمػى التنػايس 

ف إطتلػػػة عمػػػى المؤ ػػػرات العربيػػػة،  وعمػػػى المسػػػاهمة يػػػي الثػػػورة المعرييػػػة والحػػػناعية الجديػػػدة. واج

ييػػة والحػػناعية المرتبطػػة بمجػػاؿ المغػػة، والمغػػة العربيػػة تحديػػدًا، لتػػدؿ عمػػى الفجػػوة الثقاييػػة والمعر 

الكبيػػرة الموجػػودة بػػيف العربيػػة والمغػػات المتقدمػػة المنايسػػة، وتحػػثُّ بإلحػػاح عمػػى النهػػوض العاجػػؿ 

 .(1)بهذو المغة يي  تى المستويات"

ستول العربي بؿ كثير والمؤ رات موجودة عمى استعماؿ المغة، وال يتوقؼ اهمر عمى الم

ممف يدخؿ ا ستـ يسعى لتعمـ لغة القػرآف الكػريـ. وا عػتـ والحاسػوب وبرامجػ  ي ػهداف عمػى 

وجػػود المغػػة العربيػػة حاضػػرة يػػي قمػػب العػػالـ، ولكػػف مػػا الػػذي تحتػػاج إليػػ  لغتنػػا لترقػػى وتواكػػب 

 العالميةل المسيرة

بالمغػػة العربيػػة تنطمػػؽ مػػف "إف الخطػػوة اهولػػى اهساسػػية يػػي أي تخطػػيط عممػػي لمنهػػوض 

الت ػػخيص العممػػي الػػػدقيؽ وال ػػامؿ لواقعهػػػا، يػػي أنظمتهػػػا ووظائفهػػا الداخميػػػة، وت ػػخيص واقعهػػػا 
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الخػػارجي عبػػر النػػاطقيف بهػػا ومسػػتعمميها، والبيئػػػات والسػػياقات المختمفػػة التػػي تحيػػا ييهػػا، وتقيػػػيـ 

ضػػط القػػائـ والوضػػط المرتقػػب، السياسػػات المغويػػة المتبعػػة يعميػػًا، حتػػى يتسػػنى قيػػاس الفػػرؽ بػػيف الو 

ورسػػـ خطػػط العمػػؿ والتػػدخؿ الكفيمػػة بوقػػؼ نزيػػؼ تحػػوُّؿ ُمحبيهػػا عنهػػا إلػػى ايرهػػا، مػػف أجػػؿ أف 

 .(1)تحب  لغة حركية حيوية جذابة، مربحة، وذات قطبية عالمية"

يقػػوؿ: "ونعتقػػد أف أولػػى الخطػػوات لمخػػروج مػػف  إذ  نفسػػويتجػػ  رأي خالػػد أمجيػػدي االتجػػاو 

مأزوـ، االسػتعداد لمواجهػة التحػديات الراهنػة والمسػتقبمية، هػو إسػهاـ البػاحثيف أيػرادًا هذا الوضط ال

ومؤسسات يي إنتاج المعمومػات واال ػتغاؿ عمػى تقمػيص الفجػوة الرقميػة بػيف المجتمعػات العربيػة، 

 .(2)ومجتمط المعمومات ومراجعة السياسات المغوية والتعميمية"

يف، ولممؤسسػػػات المغويػػػة يػػػي الػػػوطف العربػػػي، ومػػػط وجػػػود جهػػػود يرديػػػة لعممػػػا  متخححػػػ

كتابات ومقػاالت وكتػب ن ػرت، لكػف الػذي ينبغػي التنبيػ  عميػ ، هػؿ هػذو الجهػود تتكػاتؼ وتنػدمح 

لتخرج بحموؿ يانعة لما يواجهػ  الػوطف العربػي مػف إ ػكاليات لغويػة، وهػؿ هػذو المخرجػات تواكػب 

لواحدة، وُيخرجوف لمسػاحة أقػوااًل متغػايرة أو التطور الثقايي، أـ أف لكؿ مؤسسة رأيها يي المسألة ا

متضػػػادة ييتحي ػػػر المػػػتعمـ قبػػػؿ العػػػامّي، أي  اهقػػػواؿ واآلرا  يختػػػارل أمػػػا آف اهواف لتجتمػػػط المؤسسػػػات 

المغوية يي اهقطار العربية كاية تحت مؤسسػة مقننػة بمجموعػة مػف الم ػاريط الضػخمة ووضػط خطػط 

متخححػة  ات وتعممها يي الجامعات وبعبارة أخػرل إن ػا  مبػافٍ منهجية تسير عميهال مثؿ: تعميـ المغ

 لمسانيات يي عدة مجاالت، مستفيدة مّما وحمت إلي  الدوؿ اهخرل مف مستجدات وتطورات.

ويػػرل الفاسػػي الفهػػري أف المسػػمميف والعػػرب إذا أرادوا ا بقػػا  عمػػى لغػػتهـ يػػت بػػّد مػػف قػػرار 

المحايظػػة عمػػى المسػػاف العربػػي عبػػر  –نتقػػاؿ ضػػماف اال -سياسػػي حضػػاري قػػوي وهػػذا يقتضػػي "أ
                                                 

 .278صالسياسة المغوية يي البتد العربية، ، الفهري (1)
ميػة المػوارد الب ػرة، مجمػة عػالـ أمجيدي، خالد، أهمية الترجمػة والتعريػب يػي تحػديث آليػات تكػويف اهطػر وتن (2)
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لتقويػػة  ؿ أواًل، ويػػي ال ػػبكات االجتماعيػػةاهجيػػاؿ، بالتن ػػئة عمػػى المغػػة والثقايػػة العربيػػة يػػي المنػػز 

أواحر الترابط والتضامف وال عور باالنتما ، و)ب( إذكا  الػوعي وتقويػة ا رادة ومقاومػة التبعيػة، 

ط ثقاية اآلخر ولغات ، و)ج( اكتسػاح الفضػا ات االجتماعيػة ويي نفس الوقت االنفتاح والتفاعؿ م

وا عتميػػػػػة والثقاييػػػػػة والمؤسسػػػػػات التربويػػػػػة والت ػػػػػريعية، و)د( تقويػػػػػة التعػػػػػاوف بػػػػػيف الحكومػػػػػات 

ن ػػر ثقايػػة لسػانية عامػػة يػػي متنػػاوؿ المختحػػيف  (1)والجمعيػات والنخػػب التػػي تخػػدـ العربيػة، و)هػػػ(

قامػػة مرجعيػػة عمميػػة يػػي وايػػر المختحػػيف، تمكػػنهـ مػػف الػػدياع  بفاعميػػة عػػف قضػػيتهـ المغويػػة، واج

تخطػػيط  (2) ػػؤوف المسػػانيات العربيػػة ودراسػػاتها وأدواتهػػا، ودعػػـ التكػػويف يػػي عمػػـو المسػػاف، و)و(

 .(3)القرار، يي إطار ُخطة  مولية تنهض بالبيئة المغوية العربية ةالُقْرب، وال مركز 

والتػػدبير المسػػتقبمي لمغػػة العربيػػة، واتجهػػت  والفاسػػي الفهػػري قػػاـ بػػدورو يػػي جانػػب التخطػػيط

عػداد نظػاـ المغػة وذكػر الطػرؽ واآلليػات  نظرت  لمسياسة والتعميـ وا عتـ والمنظػور االقتحػادي واج

والمبادرات والوسػائؿ يػي سػبيؿ اسػتنهاض  ػامؿ لمقضػية المغويػة، ودعػا المختحػيف لمقيػاـ بػدورهـ 

 .(4)يي هذا ال أف

جعؿ المغة العربية متحركة منطوقة  ار السياسي، بؿ يحتاج اهمرعند القر وال يتوقؼ اهمر 

إزالػة أو أثنا  اسػتعماؿ  ػبكات التواحػؿ، ويػي ا عػتـ، والمؤسسػات والمطمػوب يي يي المنزؿ، و 

فجوة بيف المختحيف والتربوييف وأهؿ المغػة والحكومػات وأحػحاب القػرار، يالتعػاوف وبنػا  ال تقريب

يػػػة أمػػػر ال يسػػػتغنى عنػػػ ، وال يعقػػػؿ أف ينفػػػرد أحػػػحاب السياسػػػات جسػػػور التواحػػػؿ لخدمػػػة العرب

ممػػة عمػػـو المغػػة حبقػرارات تضػػر بواقػػط المغػػة العربيػػة، أو ال يجعمهػػا يػػي وضػػط تطػػورّي، مػػط وجػػود 

                                                 

 موجودة )و( واهحؿ )هػ( كما أثبتها. يي كتاب الفهري، السياسة المغوية يي البتد العربية (1)
 يي الطبعة موجودة )ز( واهحؿ )و( كما أثبتها. (2)
 .288، 287الفهري، السياسة المغوية يي البتد العربية، صينظر:  (3)
 .287–281ينظر: نفس ،  (4)
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بطاؿ المبطميف. ومف اهمور التي تسهـ  فالعربية العدوؿ الذي يدايعوف عنها مف تحريؼ الغاليف واج

يػػػػػًا المرجعيػػػػػات العمميػػػػػة والمؤسسػػػػػات المغويػػػػػة بمػػػػػا تضػػػػػمن  مػػػػػف يػػػػػي تقػػػػػدـ المغػػػػػة داخميػػػػػًا وخارج

 متخححيف قادريف عمى مواجهة الحعاب والم كتت المغوية.

 الجوانب المسانية التطبيقية3

يػي إطػار الم ػاهدة العالميػة، ومواقػؼ المسػتعمريف لن ػر المغػة التػي يريػدونها، يػإنهـ يعمػدوف 

ويجػدوف ييػ  تحقيػؽ أعظػـ اايػاتهـ قبػؿ ا عػػتـ  مجػاؿال إلػى المػدارس، والجامعػات. ويسػتغموف هػذا

ووسػػائؿ االتحػػاالت و ػػبكات التواحػػؿ، لػػذا أحببػػت أف أقػػؼ عمػػى رؤيػػة الفاسػػي الفهػػري يػػي هػػذيف 

المجاليف ثـ أنتقػؿ بعػدها لمنهجيػة التعريػب واالحػطتح وواقعػ  يػي الػوطف العربػي وهػذا لػ  أثػرو يػي 

 حػػػور يػػػي المعػػػاجـ العربيػػػة مػػػف وجهػػػة نظػػػر الفاسػػػيالمعجػػػـ والقػػػاموس هتطػػػرؽ بعػػػدها لجوانػػػب الق

 قترح .االفهري ثـ الحؿ الذي 

 التعميم3

مػػف اهمػػور التػػي تَُعػػدُّ عائقػػًا الكتسػػاب التمميػػذ أيػػة لغػػة، وتجعػػؿ لهػػا آثػػارًا سػػمبية عمػػى يكػػر ولغػػة 

حػػؽ الطفػػؿ التمميػذ "اسػػتعماؿ العاميػػة  المغربيػػة )وايرهػا( مػػف طػػرؼ ُمدر سػػي المغػة العربيػػة أنفسػػهـ: )يمت

 .(1)وال ارع(" المغربي بالمدرسة االبتدائية وهو مزّود بعامية تتسـ بالتنوع، )عامية اهسرة والروض

ويظهر الضعؼ "مف ختؿ تحفحنا لإلنتاجات الكتابية/ ال فهية لتمميذ المدرسة االبتدائية. 

ربيػػة حيػػث يسػػتخدـ يهػػي مػػزيح مػػف العربيػػة والدارجػػة. حينمػػا يتعمػػؽ اهمػػر بػػالتعبير عبػػر المغػػة الع

 .(2)معجـ لغت  العامية"

                                                 

.344،وضعاللغةالع بيةبينالمد سةواإلعالم،حليمةالقبابي،(1)
.347نفسه،ص(2)
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ويوضػػ  عػػدـ التػػوازف الػػذهني خالػػد عبدالسػػتـ عنػػد مػػف يسػػتخدـ االزدواجيػػة، وذلػػؾ "بسػػبب 

اخػػتتؼ الوضػػط االجتمػػاعي المعػػاش بمغتػػ  اهولػػى عػػف الوضػػط )المقمػػد( داخػػؿ المدرسػػة  وكػػذلؾ 

المبكػرة مػف العمػر، هػو التعبيػر  الختتؼ بنيات كؿ مف المغتيف. يما َيُهـ الطفؿ يػي هػذو المرحمػة

عما يػدور بداخمػ  دوف محاولػة يحػؿ نظػاـ كػؿ لغػة عػف اآلخػر  وهنػا يححػؿ الت ػويش الػذهني، 

وربما يحاحب  بعض التوترات النفسية التي تجعؿ الطفؿ يقط يي خمط وتداخؿ بيف المغتيف أحيانًا 

)العربيػػػػة  –المدرسػػػػّية  ونقػػػػؿ واسػػػػتعارة يػػػػي أحيػػػػاف أخػػػػرل. قػػػػد تحػػػػعب عميػػػػ  عمميػػػػة الػػػػتعمـ لمغػػػػة

 .(1)الفححى( والتواحؿ بها. كما قد تجعم  عرضة ل خطا  المغوية بكؿ أنواعها وأ كالها

هذا االنتقاؿ الذي يححؿ لمطالب مف حبغة البيت العامية إلى المدرسة التي تتنػاوؿ المغػة 

ؿ معناهػا ولكػف ولربمػا هػو يتنػاو  ،الفححى يي دروس العربية تجعم  أماـ كممات يسمعها أوؿ مرة

يت يتوحؿ إلى المعنى المراد مف ختؿ هػذو الحػيغة الفحػحى إال مػف  ،بحيغت  العامية ولهجت 

وقد يفهـ المراد وقػد ال يفهػـ، أو مػف خػتؿ دمػح المغػة العاميػة مػط الفحػحى لػيفهـ  ،ختؿ ا  ارة

 لمبيف.المراد، أو ُقؿ مف ختؿ التدريس بالمغة العامية الدارجة، ويي هذا الخمؿ ا

مدرس المغة العربية خاحًة يخمط أو قػؿ يتحػدث بالعاميػة إال و يإذا بقي المعمـ يي المدرسة 

 أثنا  قرا ة الدرس، يكيؼ ُيطالب بعد ذلؾ أف يتواحؿ التتميذ بمغتهـ العربيةليي 

الفهػػػري أف "التغمػػػب عمػػى م ػػػكؿ االزدواجيػػػة بتحسػػػيف الفاسػػػي ولتجػػاوز هػػػذا ا  ػػػكاؿ يػػرل 

ة والبيئيػة، وجعمهػا أوضػاعًا طبيعيػة، ومقيػاس الطبيعػة يفتػرض أف يكتسػب الطفػؿ أوضاع  النفسػي

المهجة )أو الثنائية المهجية إف اقتضى اهمر( يي محيط اهسرة )ويتابط تنمية هذو المهجة يي هذا 

الوسط، وربما يي ال ػارع، ويكتسػب العربيػة الفحػيحة يػي الحضػانة والػروض والمدرسػة االبتدائيػة 

                                                 

عبدالسررالم،لالررد،ترر اي اتاللغررةالم رريعمليررةالتواعرريباللغررةالع بيررةالفعررح لررد تالميرر التعلرريم(1)
.150–149،ص27/2016االبتدائي،مجلةعالمالت بية،العدد
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بدوف انقطاع، وبدوف أف يستعمؿ المعمـ العاميػة، بضػرب مػف ا امػاس الػذي يكػوف ييػ  ييما بعد 

ال ريؾ يي الروض أو المدرسة )أجنبيًا( عف ال ريؾ يي البيت. يإذا اكتمػؿ نظػاـ المغػة يػي ذهنػ  

وممارسػػػت  بػػػيف الػػػروض والمدرسػػػة )ييمػػػا بػػػيف الثالثػػػة والتاسػػػعة أو الثانيػػػة ع ػػػرة، حسػػػب النمػػػوذج 

اهيػػػراد(، أمكنػػػ  أف يػػػتعمـ المغػػػة اهجنبيػػػة أو المعػػػارؼ اهخػػػرل، وهػػػو قػػػد نّمػػػى قدراتػػػ  التعميمػػػي و 

 يكػوفلتعمػيـ لمغػة اهجنبيػة أف ا. ويػي ظنػي (1)ا دراكية والمعريية يي ظروؼ نفسية وبيئية مواتية"

ويي دراست  تكثؼ ل   ،ضعؼ يي لغت  العربية لدي لممتفوقيف ضمف خطة  مولية مدروسة، ومف 

 س ليتقول يي لغت  اهـ أواًل.الدرو 

وأجػػد عنػػد الفاسػػي الفهػػري تفػػاؤاًل يػػي  ػػيوع الفحػػحى عنػػد الطفػػؿ العربػػي ييقػػوؿ: "يالطفػػؿ 

العربي يقوـ ختؿ يترة التمدرس ويي يترة الحقة، بتحويؿ عدد مف الضوابط والقواعػد مػف العاميػة 

النسػؽ الفحػي  بخحػائص إلى الفحيحة، بحيث يمجػأ إلػى مػؿ  الخانػات الفاراػة أو الثغػرات يػي 

مػا مػف النسػؽ الكمػي،  وضوابط لـ يتعممها. وهذو الضوابط تأتي إما مػف برامتػرات المغػة العاميػة، واج

 (2)أي الممكػػة المغويػػة العامػػة )التػػي تفتػػرض أف كػػؿ إنسػػاف مػػزود بهػػا بيولوجيػػًا( بحكػػـ يقػػر المنّبػػ "

"The Poverty of Stimulus"(3). 

أّما مف ناحية المعمـ "يت بد مف إعادة النظر يي إعداد هػؤال   هذا مف ناحية التمميذ وأهم ،

المعممػػيف إعػػدادًا يػػتت ـ مػػط متطمبػػات المهػػاـ الجديػػدة لممعمػػـ. سػػوا  يػػي ذلػػؾ معممػػو المغػػة العربيػػة 

 يي التعميـ العاـ، أو أساتذة هذا المعمـ يي الكميات الجامعية. ويي ضو  ذلؾ يقترح ما يأتي:

                                                 

الفاسرريالفيرر ي،عبرردالقاد ،ااتسرراباللغررةالع بيررة،والتعلرريماللغررويالمتعرردد،منتررو اتمعيرردالد اسررات(1)
.5،ص1998والبحاثللتع يب،

يتطلرربمعالجررةااتسرراباللغررة ررينظرر تتومسرراي،ي امررة رر :تعررو يبرريناانتررين المتررايالمنطقرري(2)
تسراباللغرة  مراالوي ينتر عرنالسرتايالترالي )ايرإيارونب مارانالاتساباللغرةوالمترايالنفسريالا

الطفيااتسابالنس:المعقدوالغنيال ييمايمع  تهباللغةاستناداًيل بيناتنا عةأوتج بةمحدودةمرع
للغرةلغته(وغالباًمايعب عنه االمتايمنالدبياتبر))متاي قر المنبرهأوضرعفه(.الحرداد،معرطف ا

.67ص،2014،بي وت،الفا و لسفةال هن،متسسةال حابالحدياةو
.21،ص2،1999الفاسيالفي ي،عبدالقاد ،المعجمالع بينما جتحليليةجديدة،دا توبقاي،ط(3)
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ب الػػذي يراػػب أف يكػػوف معممػػًا لمغػػة العربيػػة يػػي مسػػتقبؿ حياتػػ ، بحيػػث . حسػػف اختيػػار الطالػػ1

ف التعمػيـ لػـ َيُعػد مهنػة مػف ال إوف معممػًا ناجحػًا، إذ تتواير يي  المواحفات التي تؤهمػ  هف يكػ

 عمؿ ل ، ومف أبرز تمؾ الحفات:

المغػػػة أف يكػػػوف لديػػػ  ميػػػؿ لمغػػػة العربيػػػة ورابػػػة يػػػي تدريسػػػها، وأف يكػػػوف متفوقػػػًا يػػػي مجػػػاؿ  -

 العربية يي المرحمة الثانوية.

أف يتػػواير لديػػ  االسػػتعداد لبػػذؿ المزيػػد مػػف الجهػػد لتعزيػػز مكانػػة المغػػة العربيػػة وتمكينهػػا مػػف  -

 .(1)أدا  دورها حضاريًا واجتماعياً 

، ومػػػف ُقبِػػػؿوقػػػد يكػػػوف حسػػػف االختيػػػار عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ امتحػػػاف مسػػػتول، يػػػإف نجػػػ  ييػػػ  

مات المدرسية لمغة العربية يي المراحؿ ا عداديػة والثانويػة، يهػذا الممكف النظر يي موضوع العت

 مما يساعد عمى حسف االختيار.

أما  أف االستعداد لبذؿ الجهد لتعزيز مكانػة المغػة العربيػة يهػذا يتطمػب خطػة مدروسػة مػف 

حػددها ت وزارة التربية والتعميـ يي الت جيط عمى زيػادة الثقايػة مػف خػتؿ مسػابقات القػرا ة يػي كتػب

ف يػػي المغػػة العربيػػة لمقػػرا ة يػػي كتػػب المغػػة العربيػػة، أو و ار المتفوقػػختػػوتتناسػػب مػػط كػػؿ مرحمػػة، وي

 هذو الفئة ثقاييًا وتغرس ييهـ حب تعزيز مكانة العربية. ُتهيأمف عندو رابة، وبذلؾ 

رية، . "العناية بإعداد هػذا المعمػـ يػي ضػو  المتغيػرات االجتماعيػة والمسػتجدات العمميػة والحضػا2

 واالستعانة يي هذا ا عداد بالتقنيات التربوية الحديثة.

. تنميػػة معممػػي المغػػة العربيػػة الحػػالييف عمميػػًا وتربويػػًا، عػػف طريػػؽ دورات تدريبيػػة طويمػػة اهمػػد 3

ت رؼ عميها وتخطػط لهػا وتضػط برامجهػا اهقسػاـ المتخححػة يػي المغػة العربيػة ويػي العمػـو 
                                                 

القاد ،،انزة،والللو ي، اطمة،تعليماللغةالع بيةوالتعليمالمتعدد،ب ت اإ الفاسيالفير ي،عبردبنعم (1)
.34،ص1،ط2002منتو اتمعيدالد اساتوالبحاثللتع يببال باط،
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ة ميدانيػػة تتبعيػػة لهػػؤال  المعممػػيف لتحديػػد جوانػػب الػػنقص أو التربويػػة بالجامعػػة يػػي ضػػو  دراسػػ

 .(1)القحور التي يعانوف منها"

أثنػا   يػي هنا ينبغي أف تعمؿ الجامعات الحكومية بالتنسيؽ مػط الػوزارة دورة تدريبيػةأقوؿ: و 

واحػػد، وكػػذلؾ بدايػػة  يحػػؿ التخػػرج يتػػدرب ييػػ  الخريجػػوف تػػدريبًا ميػػدانيًا يػػي المػػدارس ولػػو ل ػػهر

كثػر، يتمقػى المعمػـ أمػف كػؿ أسػبوع ولمػدة  ػهر واحػد أو  يينهـ لػو خححػت الػوزارة يػـو السػبتتع

مػػف ختلهػػا دورة تربويػػة تمكػػف المعمػػـ مػػف ختلهػػا لتقػػديـ أيضػػؿ الطػػرؽ التعميميػػة لمطػػتب، يهػػذا 

 يسهـ يي تتيي جوانب القحور عندهـ، ويديط لتطور التعميـ.

اؼ عمػػػػػى العمميػػػػػة التعميميػػػػػة ومراقبتهػػػػػا وتقييمهػػػػػا ويعػػػػػد "ي ػػػػػؿ ا دارة التربويػػػػػة يػػػػػي ا  ػػػػػر 

وانعكػػػاس لضػػػعؼ مسػػػتول  ،ومراجعتهػػػا باسػػػتمرار مػػػف اهمػػػور التػػػي تسػػػهـ يػػػي ضػػػعؼ المردوديػػػة

 .(2)التححيؿ وردا ة التعميـ مف جهة، ول  ارتباط بسو  التخطيط والتدبير"

ة التػػػػي تحػػػػددها مػػػػى ححػػػػول  عمػػػػى الػػػػدرجات العمميػػػػيعػػػػتوة ع ،. العنايػػػػة باختيػػػػار معمػػػػـ المعمػػػػـ4

الجامعة، يجب أف تكوف لدي  خمفية تربوية تساعدو يي حسف إعداد المعمػـ والتعامػؿ معػ ، وال 

يكفي يي هذا الخبرة الميدانية يي التدريس، بؿ ال بد مف وجود ظهير عممػي يػدعمها ويجعمهػا 

 .(3)أكثر يعالية. وال ينبغي أف يقؿ  هذا الظهير عف دبموـ يي التربية

عػػادة نظػػر يػػي طػػرؽ  أِضػػؼ إلػػى ذلػػؾ ضػػعؼ طػػرؽ التػػدريس، وهػػذا يحتػػاج إلػػى مراجعػػة واج

 عدـ يهـقد يحؿ إلى الخمسيف  الذي العدد الهائؿ لمطتب داخؿ الحؼ الواحد يؤديالتدريس، و 

، والمغػة الفحػحى منا ط حيات المغة الفححى  هنها أحبحت اريبة عن  الستخدام  العامية يي 

                                                 

.35صانزة،تعليماللغةالع بيةوالتعليمالمتعدد،،ينظ  بنعم (1)
.77صولغةالتد يسويعالحالتعليم،ينظ  الودغي ي،عبدالعلي،الع بية(2)
.35–34لع بيةوالتعليمالمتعدد،صبنعم ،انزة،والللو ي، اطمة،تعليماللغةا(3)



 

 106 

تركيػػز وتمعُّػػف لػػيفهـ مػػا يقػػاؿ لػػ ، وهػػذا العػػدد الكبيػػر مػػط عػػدـ ضػػبط اآلف تحتػػاج مػػف التمميػػذ إلػػى 

 المعمميف لحفويهـ يؤدي إلى ضياع التمميذ مف جميط النواحي.

 اإلعالم ووسائل االتصاالت بين اإليجابيات والسمبيات3

، حتػػى إف معظػػـ ًا يػػي مجػػاالت الحيػػاة كمهػػامده ػػ اً تطػػور يػػي زمػػف التكنولوجيػػا ي ػػهد العػػالـ 

قنػػوا حػػدؽ قػػوؿ مػػف قػػاؿ: إف العػػالـ قريػػة حػػغيرة، يفػػي ظػػؿ انت ػػار اهقمػػار الحػػناعية النػػاس أي

و ا ات التمفاز التي تبث مف ختلها قنوات عديدة وبرامح متنوعة، ومط وجود البػرامح التػي تبػث 

بالمغػػة العربيػػة، وال يتوقػػؼ سػػماعها عمػػى مسػػتول المتعممػػيف، بػػؿ معظػػـ المسػػتمعيف مػػف مختمػػؼ 

المغػػػة العربيػػػة المسػػػتعممة مفهومػػػة  والمػػػتعمـ والفػػػتح والمهنػػػدس والطبيػػػب، تجػػػد الطبقػػػات العػػػامي

 واضحة ال يتخممها اموض.

وهذا ما أ ار إليػ  الفاسػي الفهػري يػي قولػ : "يػي البمػداف العربيػة، سػاهمت ا ذاعػة والتمفػزة 

لحديثػػة والحػػي  والسػػينما والجرائػػد والمجػػتت، إلػػى حػػدا، يػػي انت ػػار معريػػة المغػػة العربيػػة المعيػػار ا

الضػػػرورية الحضػػػرية لمعربيػػػة المنطوقػػػة، إلػػػى درجػػػة أحػػػب  معهػػػا الفتحػػػوف يػػػي محػػػر وسػػػوريا 

 .(1)والعراؽ يفهموف اهخبار بالمغة المعيار"

خاحػػة إذا ححػػؿ وبوأكثػػر النػػاس يتػػابعوف ن ػػرات اهخبػػار التػػي تػػذاع بالعربيػػة الفحػػيحة، 

ُـّ المجتمعػػػات المحيطػػػة ويػػػؤثر  هػػػا، يػػػإنهـ ال يكػػػادوف يتركػػػوف ن ػػػرة إال ييهنػػػاؾ حػػػدث عظػػػيـ، يعػػػ

ويسػػػتمعوف إليهػػػا مػػػف قنػػػوات عديػػػدة، وهػػػذا ممػػػا يسػػػاعد يػػػي انت ػػػار المغػػػة الفحػػػحى ويجعػػػؿ لهػػػا 

 مجاالت النت ارها ويهمها ودعمها.

                                                 

.30الفي ي،السياسةاللغوية يالبالدالع بية،ص(1)
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مثػؿ برنػامح: "ايػت  يػا سمسػـ" يجػػُد خاحػػة التعميميػة منهػا  والنػاظر إلػى بػرامح اهطفػاؿ

مػػط  وال سػػيماوينػػدمجوف ويسػػتوعبوف مػػا ُيقػػاؿ بالفحػػحى اهطفػػاؿ ينجػػذبوف لمػػا يعػػرض لهػػـ 

م ػػاهدة الحػػدث التمثيمػػػي مػػط الكػػتـ، وكثيػػػر مػػنهـ يقم ػػدوف أسػػػاليب التعبيػػر التػػي ي ػػػاهدونها 

 ويعاي ونها.

يقوؿ محمد أحمد عمايرة: "إف وسائؿ ا عتـ والحياة المدرسية،  ت وأهميويي  أف ا عتـ 

 .(1)عب  كبير يي تكويف السميقة المغوية" هما العامتف المذاف يقط عميهما

هـ يػػػي ن ػػػر المغػػػة العربيػػػة خاحػػػة يػػػي أوسػػػاط الحػػػغار، ومػػػف اهمػػػور التػػػي ألتمسػػػها وتسػػػ

 ، يهي أسرع لمحفظ مف الكتـ النثري الموجود يي أيتـ  الكرتوف.يحةبالفحُتؤّدل اهنا يد التي 

"وسػػػائؿ  حػػػيحة، يتحػػػب ولكػػػف قػػػد تػػػؤدي وسػػػائؿ ا عػػػتـ دورًا مضػػػادًا يػػػي انت ػػػار الف

إلى حد كبير عف الوضط الراهف المتمثؿ يي تدني ممكات  فمسؤوَليْ ا عتـ والحياة المدرسية 

 .(2)الفحيحة" يةالعرب

أن ػودة  أو تُػؤّدلجد تمثيمية بمهجػة سػورية أو محػرية أو أردنيػة بدويػة أو ايرهػا، تو يعندما 

ر ُيبعػد عػف السػامط المغػة الفحػحى ويقػر ب إليػ  أو قناة هنا يد اهطفاؿ بمغة دارجة يػإف هػذا اهمػ

المهجػػة العاميػػة، وَمػػْف أكثػػر ِمػػْف سػػماع ال ػػي  اعتػػادو، يمػػف اعتػػاد سػػماع العاميػػة يإنهػػا سػػتكوف 

 الكبار. ييالطفؿ وتعمم  عند دخول  المدرسة، وكذلؾ  ييالغالبة عمي  وهذا مما يؤثر 

الفاسػػػي الفهػػػري "تمثػػػؿ أدوات ويػػػي حػػػاؿ النظػػػر إلػػػى الحاسػػػوب و ػػػبكات التواحػػػؿ يجػػػدها 

جديدة وحاسمة يي معالجة المغة وانت ارها وتحديد حياتها. وقد واكبت التطور التقني )بؿ ومّهدت 

                                                 

.254،ص1،2002عماي ة،محمدأحمد،بحوث ياللغةوالت بية،دا وائي،ط(1)
.254نفسه،ص(2)
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لػػػ ( ثػػػورة المسػػػانيات المعرييػػػة، والمقاربػػػات االجتماعيػػػة والسياسػػػية واالقتحػػػادية الجديػػػدة لمظػػػواهر 

 .(1)المغوية، ولتموقط المغات يي النظاـ المغوي العالمي"

يانت ػار المواقػط المكتبيػة عمػى اهجهػزة وأقػػراص الحاسػوب و ػرائ  التخػزيف بالمغػة العربيػػة، 

دارة النقا ػات العمميػة ون ػر المعمومػات المفيػدة عػف طريػؽ هػذو ال ػػبكة  والتواحػؿ بػيف المثقفػيف واج

 لمؤ ر أمؿ يي منايسة المغة العربية لمغات اهخرل.

ذا كػػاف أامػػب المسػػتخدميف ل ػػبكة التو  احػػؿ هػػـ مػػف طبقػػة ال ػػباب يػػت ُبػػّد مػػف اسػػتثمار واج

لتنميػة مهػاراتهـ المغويػة عػف طريػؽ طػرح المػدارس والجامعػات مػف المدرسػيف  طبقة المتعممػيف يػي

هـ يػػي الريػػط لعمػػؿ الم ػػترؾ وتبػػادؿ المعػػارؼ ويسػػموضػػوع متكامػػؿ لمنقػػاش والتحػػاور وهػػذا يعػػزز ا

برمجيػػػات التػػػدقيؽ والتحػػػحي  المغػػػوي  إنتػػػاجوكػػػذا  .كانػػػة اسػػػتعماؿ المغػػػة عمػػػى نحػػػو ظػػػاهرمػػػف م

 .(2)ودمجها يي  بكات التواحؿ االجتماعي والبريد ا لكتروني والححاية ا لكترونية

مثؿ هػذا العمػؿ العظػيـل ومػف سػيبادر ويجتمػط ويحػدر القػوانيفل ومػف بمف ينهض وأقوؿ: 

 سيقوـ بالمبادراتل

لتػػػػي تحظػػػػر التعميػػػػؽ أو يالمؤسسػػػػات ا عتميػػػػة يمكػػػػف "أف ترسػػػػـ سياسػػػػاتها الخاحػػػػة ا

المداخمة بغير الفححى، وأف تحتفظ بحقها يي حذؼ أي مادة مكتوبة بالعامية أو الهجيف أو 

 .(3)عربية" بحروؼ اير

                                                 

حديارةوت اي هراعلر سليمانحبيلة،وبالشعلحية،مقاي لغةالتبابالجديدةعب الوسائطالتانولوجيرةال(1)
.292،ص27/2016اللغةالع بية،مجلةعالمالت بية،العدد

.300ينظ نفسه،ص(2)
.301ينظ  نفسه،ص(3)
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وأححاب العمـ والثقاية ينبغي عميهـ مخاطبة الناس والتواحؿ معهـ عبر  بكات التواحؿ 

ر ادو ل يعتاد مرة بعد أخػرل عمػى االسػتقامة عمػى بالمغة العربية وتجنب العامية، وتوجي  المقابؿ واج

 هذا النمط.

ووضػػط انت ػػارها عبػػػر  –الػػديمغرايي  –وهنػػاؾ ب ػػائر أمػػؿ "يوضػػط المغػػة العربيػػػة المسػػاني 

، Twitterتػػػػويتر  ُعػػػّربل ػػػابكة وا نترنػػػت، وقػػػػد البمػػػداف يعػػػززو انت ػػػػارها الفػػػائؽ السػػػرعة عمػػػػى ا

%( وترجمة كمية ال بػأس بهػا 3وحجم  حوالي ويكيبيديا، وتطويط المحتول العربي يي ا نترنت )

 .(1)مف الكتب الفمسفية والعممية إلى العربية"

، ومف اعتقاداتهـ تجاو لغتهـ، ياالعتقاد بػأف المغػة أنفسهـ وأقوؿ إف اهمر يبدأ مف اه خاص

 .قادرة عمى مواكبة التطور التقني هو المحّرؾ لنبذ المغة العامية التي تذهب بعيدًا عف الفححى

وهػػو مػػا  –لكػػف إف أحػػبحت النظػػرة الحاليػػة إلػػى مػػف يتمسػػؾ بمغػػة القػػرآف الكػػريـ ُيَعػػدُّ إرهابػػًا 

ويوجػب  –يهػذا ممػا ُيػدمي القمػوب  –المغػة الفحػحى  عماؿسّببت النفرة مػف اسػت – الخحوـين رو 

خدمة  يبدؤوا بعمؿ خطة منهجية متكاممةتجاو لغتهـ، ثـ  سمبيةعمى أهؿ المغة أف يغّيروا النظرة ال

يػػي حيػػاتهـ ومعػػامتتهـ ووسػػائؿ اتحػػاالتهـ  هاواسػػتعماللمغػػة الفحػػيحة وتقريبهػػا مػػف النػػاطقيف بهػػا 

 ورسائمهـ ويي مختمؼ الوسائط التكنولوجية.

يػػػي الحكومػػػات،  الحػػػؿ والعقػػػديهػػػؿ يعػػػي مػػػدل أهميػػػة الخطػػػط المسػػػانية المغويػػػة أحػػػحاُب 

مغة العربية والمغػات المتطػورة ثقاييػًا، سػتزداد وحانعو القرارل أـ أف  الفجوة كما هي موجودة بيف ال

ف كػػاف لهػػا جهػػود  –بػػيف السياسػػييف وعممػػا  المغػػة، وهػػؿ ستتضػػاير جهػػود المؤسسػػات المغويػػة  واج

 عمى إحداث ثورة عممية تنويرية بجهود ضخمة يستفيد منها القاحي والدانيل –م كورة 
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 هذا اهمؿ المن ود، وليس ببعيد.

أف تعيد الحكومة النظػر يػي إطػار الدسػتور الجديػد يػي تقيػيـ الػدور ويأمؿ الفاسي الفهري، "

المتميػػػػز الػػػػذي تقػػػػوـ بػػػػ  الجمعيػػػػات العالمػػػػة، يػػػػي مجػػػػاؿ الفكػػػػر والنظػػػػر والتطبيػػػػؽ والتجربػػػػة، وأاّل 

أف تتجػػاوز الدولػػة السياسػػة المنقوحػػة التػػي أضػػرت يػػي المؤسسػػة التقميديػػة،... و  ينححػػر دعمهػػا

حرمتها مف مؤسستها العتيدة التي حػرر قانونهػا يػي لجنػة التربيػة  بالمغة العربية يي المغرب، حيف

 .(1)، وُاي ب تفعيم  إلى اليوـ هسباب ال يعممها إال اهلل"1999والتكويف منذ ماي 

 ح3صطمممنيجية التعريب وال

 التعريب وواقعو في الوطن العربي3

بمػػا يػػي ذلػػؾ  هػػاجميعنػػادل الفاسػػي الفهػػري بتعريػػب التعمػػيـ العػػالي عمػػى أف ت ػػمؿ المػػواد 

العمميػػة والتقنيػػة، ولكػػف النخػػب الثقاييػػة والسياسػػية واالقتحػػادية عارضػػت هػػذا الػػرأي  بسػػبب عػػدـ 

، جاهزية المغة العربية لتعميـ العموـ والتقنيػات، "ويتأسػس حكػـ عػدـ الجاهزيػة عمػى عوامػؿ متعػددة

تحة )أو محػطمحاتها( ؼ كمية مفردات معاجمها المخع)أ( ض :منها – وهذو آرا  المعارضيف -

ير المؤلفػػػات والمجػػػتت المرجعيػػػة الكفيمػػػة بػػػأف تمثػػػؿ مراجػػػط اونوعيتهػػػا الضػػػعيفة، و)ب( عػػػدـ تػػػو 

ير ابالمغػػػة العربيػػػة يتػػػداولها الجػػػامعيوف بيػػػنهـ بهػػػذو المغػػػة يػػػي المسػػػتول المطمػػػوب، و)ج( عػػػدـ تػػػو 

مغػػة العربيػػة عمومػػًا المدرسػػيف المػػؤهميف لمتػػدريس بهػػذو المغػػة يػػي المسػػتول المطمػػوب، و)د( كػػوف ال

ليسػػت لغػػة العمػػـ، بػػؿ هػػي اائبػػة )أو  ػػب  اائبػػة( يػػي المجػػتت والمؤلفػػات الُمَحّكَمػػة والُمَفْهَرسػػة 

                                                 

 .32–31ص ،2ج لسانيات تخطيط معرية، وتربية،الفهري،  (1)



 

 111 

عالميػػػًا، و)هػػػػ( كػػػػوف تجػػػارب التعريػػػب أّدت إلػػػػى انخفػػػاض مسػػػتول الطػػػػتب وضػػػمور ومعػػػػاريهـ 

 .(1)لخ"إوقدراتهـ التواحمية، 

أف المغػة العربيػة الفحػحى قػادرة ايػر عػاجزة  يمف الباحثيف مف يرلتبايف يي اآلرا ،  يوجد

عف مواكبة التطور العممي والتقني وبألفاظهػا ومعجمهػا التراثػي، ولكػف الخمػؿ حاحػؿ مػف أبنائهػا، 

يهؤال  يريضوف التعريب وينتحروف لممحطم  التراثي، وآخروف يرْوف اهخذ بالمحطم  اهجنبي 

لمغػػة العربيػة، والػػرأي الثالػػث يسػتنبط مػػف التػػراث مػط إحػػداث التغييػػر عميػ  بمػػا يواكػػب القواعػد يػػي ا

 اهلفاظ ويطبقها عمى ما هو مستحدث مط قبوؿ اهخذ بالتعريب عند الضرورة الماسة لذلؾ.

 ػر، عمػػى نُ المغويػة، ال يمكػػف إهمػاؿ مػػا وجهػود البػاحثيف متػػويرة وكػذا المراكػػز والمؤسسػات 

لمحكمة ليكوف مرجعًا مثبتػًا متفقػًا عميػ  بػيف ، والقياـ بن رو يي المجتت اوين ر ما ح    يؤخذأف 

أوسػػاط الهيئػػات التدريسػػية يػػي الجامعػػات، أمػػا كػػوف لغػػة العمػػـ الحاليػػة هػػي ا نجميزيػػة، يهػػذا أمػػر 

واقػػط ل سػػؼ، والعػػالـ العربػػي هػػو مػػف جعمهػػا لغػػة مسػػيطرة يػػي أرجائهػػا بتػػداولها وعػػدـ السػػعي يػػي 

ألفػاظهـ، وعػدـ توحيػد اهقطػار العربيػة ييمػا بيػنهـ يػي  تعريبها أو انتقا  ألفػاظ المغػة العربيػة مكػاف

 مناهح التعريب والمحطم .

يهػو ضػرورة عمميػة واجتماعيػة وسياسػية واقتحػادية،  تػ ،ت يمكف إنكار أهمييلتعريب "ا أما

ووسػػػيمة مػػػف وسػػػائؿ ثػػػرا  المغػػػة العربيػػػة بالمحػػػطمحات الحديثػػػة، ودّب حركػػػة الحيػػػاة الجديػػػدة يػػػي 

يػػي عػػز الحاجػػة مػػط  بالكامػػؿ، إنمػػا يقتحػػر الركػػوف إليػػ يعنػػي االعتمػػاد عميػػ  أوحػػالها، وهػػذا ال 

ضػػػرورة االنتبػػػاو إلػػػى خحػػػائص العربيػػػة ومزاياهػػػا يػػػي الدقػػػة وا يجػػػاز والبتاػػػة وسػػػتمة التعبيػػػر 

 وجت  البياف، دوف أف تندس يي أوحالها ركاكة التعبيرات اهجنبية.

                                                 

 .57بتد العربية، صالفهري، السياسة المغوية يي ال (1)
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بػػالنظر إلػػى اتسػػاع الػػبتد العربيػػة الواسػػعة، وال بػػد مػػف التخطػػيط السػػميـ يػػي أمػػور التعريػػب، 

ذوات الثقايػػات اهجنبيػػة المختمفػػة، يػػإذا لػػـ ينػػتظـ التعريػػب نػػاظـ سػػوّي اػػدا يوضػػى ون ػػأت لغػػات 

 .(1)ولهجات محمية خطيرة تجعؿ التفاهـ بيف أبنا  الوطف الواحد وبيف مثقفيهـ عسيرًا"

قنيف التعريب والمحػطمحات، وبعػد ذلػؾ يعًت هذا ما تحتاج إلي  لغتنا التخطيط السميـ، ثـ ت

 ن رها يي أوساط المجتمعات لتداولها واعتمادها.

والتعريػػػب ال يػػػؤدي إلػػػى ضػػػمور العمػػػـ والمعريػػػة وضػػػعؼ التواحػػػؿ، إنمػػػا هػػػو مبنػػػي عمػػػى 

 منهح، ويقوؿ الفاسي الفهري:

 زمنػػي معػػيف )المغػػرب يػػي –"يالتعريػػب لػػيس هػػو الَفْرنسػػة، كمػػا أف التعريػػب يػػي وضػػط يضػػائي 

 .(2)زمني آخر )محر يي القرف الرابط(" –القرف الع ريف مثًت( ليس عين  التعريب يي وضط يضائي 

يهو يرل أف تتركز النظرة إلى ظروؼ الكممة المعّربة وزمنهػا والحالػة التػي قيمػت مػف أجمهػا 

بعيف  هذو العبارة، ياهحواؿ مختمفة، ودالالت الكممات قد تتغير مف زمف إلى زمف آخر، لذا يؤخذ

االعتبار هذو الجوانب، والتعريب ال يكوف منطمق  الوحيد مف الخارج وكأف العربي مجرد ناقؿ، بؿ 

الطرح الداخمي ينبغي أف يتغمب أو أف يوجد تكامؿ بيف الطرح الداخمي والطرح الخارجي  لنتحرؾ 

 ون عر بحيوية المغة الفححى.

عمػػى أنهػػا يػػة ييػػ  بالػػدور اهوؿ، ال اهجنب ويػػريض كػػؿ دعػػوة تػػدعو إلػػى وضػػط ُيْعتَػػرؼ لمغػػة

لغػػػػة عمػػػػؿ وحسػػػػب، بػػػػؿ لغػػػػة تتحػػػػوؿ إلػػػػى أداة حاسػػػػمة  حػػػػتح المغػػػػة الوطنيػػػػة. وينبػػػػذ الوضػػػػط 

                                                 

حفيظػػػة، خالػػػدي، تعريػػػب المحػػػطم  بػػػيف الحاجػػػة وا  ػػػكاؿ، مػػػف كتػػػاب الممتقػػػى الػػػوطني حػػػوؿ: المحػػػطم   (1)
 .607–606، ص2014ديسمبر  3 – 2والمحطمحية، 

 .183الفهري، المسانيات والمغة العربية،  (2)



 

 113 

ِف اسػػُتْعمرنا. ياالسػػتعمار أتػػاح لنػػا يرحػػة أأنفسػػنا  نػػ االزدواجػػي  هننػػا إذا رضػػينا بػػ  يعمينػػا أف نه

 .(1)ا حساس بضعؼ لغتنا عف طريؽ خمؽ وضط ازدواجي

م ػػػكؿ التعريػػػب لػػػيس م ػػػكؿ ترجمػػػة باهسػػػاس، إذف مػػػا هػػػي الم ػػػكمة اهساسػػػية  ويػػػرل أف

 لقضية التعريبل

الم ػػكمة أف "هنػػاؾ حركػػة تجديػػد دائمػػة تنبػػذ المفػػظ المعهػػود والمعنػػى المتػػداوؿ لتبػػدع المفػػظ 

الجديد أو تولد معاني المفظ المعهودة حركة تحطـ الػذاكرة المغويػة ليتجػدد التعبيػر، وتحطػـ الػذاكرة 

ثقايية )يي المغة( لُتجد د الثقاية. حركة آنية توسط المعاجـ القطاعية عمػى حسػاب المعجػـ العػاـ، ال

تػػػدمح وحػػػدات مػػػف المعػػػاجـ القطاعيػػػة يػػػي المعجػػػـ العػػػاـ. حركػػػة تػػػربط بػػػيف المغػػػة العالمػػػة والمغػػػة 

 .(2)العادية وبيف الثقاية العالمة والثقاية المتداولة"

، بػؿ عنػد المتعممػيف مػف حسػب عنػد مػف يعػر ب المحػطم خمخمػة لػيس ُيحدث يهذا التجديد 

ف بػالنظر إلػى المفظػة وسػبب إطتقهػا ومعناهػا يأححاب المغة أنفسهـ، يإذا كػاف أهػؿ المغػة مطػالب

والحقوؿ الداللية التي تنتمػي إليهػا، وهػؿ المفظػة تتعػدد معانيهػال يغيػرو ممػف ال يتعػايش مػط محػيط 

ي ثقاية اآلخر  ليتوحؿ إلى الدقة ييما يخبر عنػ  ويعّربػ . هذو اهلفاظ مف باب أولى أف يندمح ي

 وتوسط المعنى لمفظ الواحد وتجديد الثقاية بإخراج ألفاظ جديدة يستدعي توسعًا يي المعجـ.

هـ "يكوف حضارة أيرزت اكت ايات مادية أو منتجات تقنية جديدة مويوج  العربي إلى أمر 

لتػػي يمكػػف أف توضػػط لوسػػـ المولػػودات الجديػػدة، ياآللػػة ال يعنػػي ضػػرورة أنهػػا تػػتحكـ يػػي اهلفػػاظ ا

تػردد المسػاف العربػي يػي وضػط مقابػؿ قػاٍر لهػا. يهػي عقػؿ  "Computer"التي سػماها اهمريكػي 

إلكتروني، وحاسب إلكتروني، وحاسب آلي، وحاسػبة، وحاسػوب، ونظامػة، ورتابػة... إلػخ. يمػو أف 
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ضػػاري مبا ػػرة باعتمػػاد وجػػ  مػػف وجػػوو المرجػػط العربػػي اتجػػ  إلػػى وضػػط العبػػارة لهػػذا المولػػود الح

"Reference" "(1)لتسميت ، دوف أف يمر بمساف آخر، لما تعددت المقابتت والترجمات. 

القػاموس  يػي"يالمحطم  المتعػدد )أو القػاموس المتعػدد( هػو قػاموس داخػؿ أساسػًا. وتػأثيرو 

ـ  المدخوؿ،   .(2)تأثير اير مبا ر" ل  المعجـ المدخوؿ، ومف ث

الحؿ لتعدد المنهؿ، أف ينظر إلى المفظ حيث ُين أ  هف المفظ قد يبػدأ مػف أمريكػا مػثًت ثػـ و 

المعنى عندما  ييينتقؿ إلى عدة بمداف يمف الممكف أف يطرأ عمي  تغيير ولو يسيرًا، وقد يؤثر هذا 

ثػي المحػطم  الترامػا يتعمػؽ بيعر ب العرب مػف مختمػؼ المناهػؿ، وقػد يحيػدوف عػف الحػواب. أمػا 

لمفهػوـ جديػد مختمػؼ عمػا هػو يػي التػراث "يػالفهري، مػثًت يحبػذ االبتعػاد عػف اسػتعماؿ المحػطم  

القػديـ يػي مقابػؿ المحػطم  الػػدخيؿ  هف توظيػؼ المحػطم  القػديـ لنقػػؿ مفػاهيـ جديػدة مػف  ػػأن  

 .(3)أف يفسد عمينا المفاهيـ الواردة والمفاهيـ المحمية عمى السوا "

م  القػػػديـ يتناسػػػب مػػػط مػػػا ينػػػتح مػػػف محػػػطمحات مسػػػتحدثة وال لكػػػف إذا كػػػاف هػػػذا المحػػػط

ف اختمفػػت الظػػروؼ والثقايػػات يػػي  يتطػػرؽ عنػػد إطتقػػ  إلػػى يسػػاد المفهػػوـ، يػػاهولى اسػػتعمال ، واج

 المرحمتيف ولكف إف حدؽ عمى المحطم  الغربي ما ثبت يي المقابؿ العربي، يهذا ال ُيْهَمؿ.

ف أهـ ما يمكف الترك اسػي الفهػري بػدً ا هػو توضػي  العتقػة بػيف المغػة ز عمي  عند الفي"واج

والمعمومػػات )والحضػػارة والثقايػػة(، يالمغػػػة أداة تعبيريػػة تسػػاعد عمػػػى نقػػؿ المعمومػػات واالتحػػػاؿ 

وهػػا ومعجمهػػا كمػػا أف المحػػطم  هػػو معجػػـ قطػػاعي خػػاص ينمػػو وينضػػبط بنحوكػػؿ لغػػة تحػػدد 

المغػػػػة ليسػػػػت هػػػػي الثقايػػػػة أو بضػػػػوابط ذاتيػػػػة داخميػػػػة وكػػػػذلؾ بضػػػػوابط المعجػػػػـ العػػػػاـ، وبهػػػػذا ي
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ولػيس بػيف  ،الحضارة، ومف هنا يإف التعامؿ يكوف بيف اهداة المعبرة ومستجد الثقاية والحضػارة

 .(1)أداة معبرة وأداة اير معب رة"

ذا كػػاف اهمػػر كػػذلؾ،  "إذ ينبغػػي التعامػػؿ مػػط االكت ػػاؼ ولػػيس مػػط اهدوات المعبػػرة عنػػ . واج

ذا اعتمد المرجط( يمف يكوف ه  .(2)ناؾ م كؿ تسمية")واج

يهػػذا اهمػػر يعػػًت يحتػػاج إلػػى دراسػػة مسػػتقمة لوضػػط هػػذو المقػػاييس وتجريبهػػا عمػػى مجموعػػة 

مف المحػطمحات مػط حقولهػا الدالليػة، ليػتـ الخػروج مػف مػأزؽ تعػدد المحػطمحات لممفهػـو الواحػد 

مػف خػتؿ  مػط المحػطم  تعاممنػايي ظػؿ اال ػتراؾ المفظػي، وتعػدد المعػاني، والتػرادؼ. ولكػف إذا 

، يهػػػػذا يفيػػػػد يػػػػي انتقػػػػا  (3)المكت ػػػػؼ وانطمػػػػؽ الخبػػػػرا  بعػػػػد رحػػػػد االطػػػػرادات الدالليػػػػة والحػػػػريية

 المحطم  اهحم  واهكثر تعريفًا بالمكت ؼ.

ذا كاف مػف المعقػوؿ أف نػربط إذ وهذو الدراسة وأمثالها يدعو إليها الفاسي الفهري،  يقوؿ: "واج

ننا مط ذلػؾ نسػتطيط أف نػذهب مػذهبًا مغػايرًا لمػا درجػت بيف الوضعيف الخارجي والداخمي لمغة، يإ

عميػػػ  كثيػػػر مػػػف االقتراحػػػات. يالعنايػػػة والمجهػػػود ينبغػػػي أف ينحػػػّبا أواًل عمػػػى تنميػػػة المغػػػة داخميػػػًا، 

وعمى تهيي  اهدوات التػي تجعمهػا مؤهمػة هف تػتمكف يػي وضػعها المحيطػي. بػؿ إف عػدـ تنميتهػا 

 يي المحيط وتقهقرها عوض تمكنها. داخميًا قد يساعد عمى اضطراب وضعها

وال ػػي  الثػػاني الػػذي نريػػد إبػػرازو هػػو أف المغػػة العربيػػة يمكػػف أف تنمػػو وتػػتمكف يػػي محػػيط 

نفػػػس المحػػػيط كػػػذلؾ، يػػػي ظػػػروؼ متعػػػدد، إذا تػػػويرت ال ػػػروط المواتيػػػة، ويمكػػػف أف تتقهقػػػر يػػػي 

 .(4)يالتعدد ال ينفي التمكف، ختيًا لما يعتقد"  مغايرة
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قا اتػػ  إال منحػػّبة يػػي هػػذا االتجػػاو، تنميػػة المغػػة داخميػػًا، بحيػػث ُيسػػتفاد مػػف ومػػا أبحاثػػ  ول

المخزوف التراثي مط تطبيؽ النظريات العممية المستحدثة عمي  لمخروج بنتائح تديط بػالرقي ووضػط 

 المغة مكانها المرموؽ.

ؿ: يقػػو  حػػيف ويوضػػ  موقػػط التعريػػب يػػي ظػػؿ هيمنػػة المغػػة اهجنبيػػة يػػي التعمػػيـ واالقتحػػاد،

"وال يخفى عمى أحد أف التعريب المغوي الػذي يػدخؿ ييػ  تعريػب المحػطم ، أو تعريػب النحػوص 

المرجعيػػػة، أو ايػػػر ذلػػػؾ، ال يػػػؤدي حتمػػػًا إلػػػى التعريػػػب الثقػػػايي أو الفكػػػري أو العممػػػي، إذا كانػػػت 

ح اليػًا إال يػي المرجعيات الثقايية أو الفكرية أو العممية ال تجد لها مضمونا يعميػًا أو سػياقًا يكريػًا واج

الفضػػا  اهجنبػػي. وقػػد يكػػوف هػػذا االنفحػػاـ بػػيف المغػػة والفكػػر هػػو الوضػػط السػػائد يػػي الحضػػارات 

التي تستهمؾ أكثر مما تنتح. إال أف وضط أمة تستهمؾ بمغتها أحسف مف وضط أمة تسػتهمؾ بمغػة 

تمكػيف  أخرل ولذلؾ يإف التعريب المغوي أو التعريب بػالمعنى الخػامس يمثػؿ خطػوة ضػرورية نحػو

 .(1)نسبي لمغة"

والمعنى الخامس ذكرو بأنػ  "إدخػاؿ المغػة العربيػة يػي قطػاع تهػيمف ييػ  المغػة اهجنبيػة دوف 

أف يكوف لمعربية حظ يي هذا المحيط، يجعؿ المغة العربية حاضرة إلى جانب لغات أخرل ال  ؾ 

 .(2)أن  يدخؿ ضمف تحسيف مكانتها وتطوير ن رها"

ط جواهرهػا يػي ظػؿ التطػور سػتنبيضػبطها، و ويالنظػر يػي المغػة  يأيف مف يعمؿ عمى إعادة

ين ػرها يػي و العمميل ومػف يسػعى لن ػر المغػة ولػو معّربػة يػي ظػؿ التقػدـ العممػي لمػدوؿ اهجنبيػةل 

بالمغػػػة اهجنبيػػػة يقػػػط، مػػػط إقحػػػا  المغػػػة  هاوتدريسػػػالجامعػػػات العربيػػػة بػػػداًل مػػػف اسػػػتهتؾ العمػػػوـ 

رحمة االستهتؾ إلػى ا نتػاج وريػد اهمػـ اهخػرل بمػا تحتويػ  هػذو لعؿ اهمر يتغّير مف م لالعربية
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ػػإلػػى الػػتمكف ولػػو يػػي ظػػؿ التعػػدد ا لموحػػوؿالمغػػة  ي لمغػػة العربيػػة. لمسػػتفاد منػػ ، ال التعػػدد الُمَنح 

أحػػبحت "وأذكػر هنػا أوضػػ  مثػاؿ لتنفػػراد باسػتعماؿ لغػػة محميػة معبػػرة عػف اهدوات العمميػػة، يقػد 

رة عف اه يا  العممية والوجدانية والفكرية. وهكذا تعود العبرية، بعػد توقفهػا العبرية لغة  فوية معب

 .(1)( قرنًا، لتحب  المغة اهولى لمجموعة ب رية بأكممها"17عف االستعماؿ ما يزيد عمى )

ل ي المغػػة العربيػػة أف يسػػيروا سػػيرهـهػػؿ تسػػعى المجػػامط المغويػػة والمتخححػػوف يػػوأقػػوؿ: 

 .(2)"العبرية توحد ييها الدوراف بموجب اختيار سياسي"ف ه  اسة والقرارأهؿ السي ُيتوقط مفوكذا 

 المعجم والقاموس3الفاسي الفيري و 

ويسػػعى يحػػر الفاسػػي الفهػػري عمػػى اختيػػار مػػنهح البحػػث مػػف المقاربػػات المسػػانية الحديثػػة، 

ى خطػى تقريب النظريات الغربية مف القػارئ العربػي، ويقػرر بػأف التػأليؼ القاموسػي يسػير عمػ إلى

المغوييف القدامى، ويمفت النظر إلى واضعي )المعجػـ الوسػيط( و)المعجػـ اهساسػي لمغػة العربيػة( 

 وا بضط خطوات ولكنهـ لـ يحققوا اههداؼ كمها.قأنهـ حق

ويقػػوؿ سػػمير اسػػتيتية يػػي وحػػؼ المعجػػـ ال ػػامؿ: "ال ُبػػد أف ي ػػتمؿ عمػػى الفػػروع المسػػانية 

عمػػـ و عمػػـ الػػنظـ الحػػوتية، و عػػ  المختمفػػة، عمػػـ الحػػرؼ، المختمفػػة مػػف مثػػؿ: عمػػـ اهحػػوات بفرو 

تعمػيـ المغػػات، و عمػـ المغػػة التػاريخي، و عمػـ المغػػة النفسػي، و عمػػـ الداللػة، و عمػـ التركيػب، و المعجػـ، 

عمػػـ المغػػة العحػػبي، وايرهػػا مػػف و التخطػػيط المغػػوي، و عمػػـ المغػػة االجتمػػاعي، و تحميػػؿ اهخطػػا ، 

 .(3)العمـو المسانية"

                                                 

 .155صالمقارنة والتخطيط يي البحث المساني العربي، ، هريالف (1)
 .155نفس ، ص (2)
، جامعػة اليرمػوؾ، 1995 استيتية، سمير  ريؼ، الم ػكتت المغويػة يػي الوظػائؼ، والمحػطم  واالزدواجيػة، (3)

 .102ص اهردف،
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 ،كػانوا أيػرادًا أـ مؤسسػات لغويػةأاـ ال ُبّد مف النظر يي جهود السػابقيف سػوا  ويي هذا المق

يجهودهـ يي إحدار المعاجـ تؤخذ باالعتبار، عمى أف يؤخذ اهقرب لمحواب، وما كػاف مػف رأي 

مػػا هػػو أقػػول ومػػا هػػو أضػػعؼ  لمعريػػة دقػػائؽ  ُينّبػػ  إلػػىايػػر مستسػػاغ، يفػػي هػػذا المعجػػـ ال ػػامؿ 

 اهمور عمى وجهها. واإذا لـ يتفحح ضعؼ يي كتابات الكتّاب لئت يقط  اهمور

بػػػػػيف المعجػػػػػـ الػػػػذهني والقاموسػػػػػي، يػػػػػالمعجـ الػػػػػذهني  الفاسػػػػػي الفهػػػػػري يػػػػي دراسػػػػػت يػػػػرؽ و 

"Mental Lexicon"  هػو قػدرة المػتكمـ المغويػة أو ممكتػ . يكػؿ مػتكمـ ِلُمغػة يتكممهػا بمعجػـ

ًا لمتوحؿ إلى معرية واييػة )وممق نػة( ذهني محدد ومضبوط، وهو ال يستعمؿ بالضرورة قاموس

 المغة. لهذو

أما الحناعة القاموسػية يهػو المؤلػؼ الػذي يضػع  الواحػؼ لرحػد هػذو القػدرة الباطنيػة، أو 

 .(1)عمى اهح  جز  مف هذو القدرة

 ووضط بعض الفروؽ بيف المعجـ الذهني والقاموسي )الكتاب أو الحناعة(:

ُمْحكمػػًا هػػو الػػذي يتػػرجـ القػػدرة عمػػى التخػػزيف الكثيػػؼ، وعمػػى  . المعجػػـ الػػذهني المػػنظـ تنظيمػػاً 1

 االسترجاع السريط.

يقوؿ: "يإذا قارّنا هذو السرعة بسرعة اآللة، يإننا قد نجد أف السرعة هنػا تفػوؽ بكثيػر سػرعة 

 اآللة المحنوعة ب رط أف يكوف المعجـ الذهني ُمَنظمًا".

ئية لحعب استرجاع المعمومات ولتطم ب البحث عف . المعجـ الذهني لو كاف مرتبًا بطريقة ألفبا2

كممػػة مػػا يتطمبػػ  البحػػث عنهػػا يػػي قػػاموس حػػناعي. والقػػاموس عبػػارة عػػف الئحػػة طويمػػة مػػف 

 المفردات المرتبة ألفبائيًا أو خطيًا، والمعمومات عادة ممخحة ومختحرة جدًا.

                                                 

 .14الفاسي الفهري، عبدالقادر، المعجـ العربي، ص (1)



 

 119 

ر نطقهػا ومعانيهػا. . القاموس الذهني ليس لػ  محتػول محػدود، بػؿ نضػيؼ كممػات جديػدة، ونغي ػ3

 إنها حركة دائمة وحياة ال يقول عمى إدراكها إال مف يحيا ويتحرؾ.

 .(1)وأما القاموس الحناعي، يم  عدد محدود مف الكممات يمكف عدها وححرها

 تحديد الفرؽ بيف المعجـ الذهني والقاموسي جديٌر بالمتحظة.ى و هذا المعن

ني مادتػػ  مػػف المعجػػـ المسػػاني الم ػػترؾ. يمكػػؿ تقػػوؿ زكيػػة السػػائ : "ويسػػتمد المعجػػـ الػػذه

مػػتكمـ معجمػػ  الػػذهني الخػػاص بػػ   هف أذهػػاف اهيػػراد تختمػػؼ ييمػػا بينهػػا راػػـ انتمائهػػا إلػػى نفػػس 

المجموعة المغوية وا تراكها يي نفس المعجـ الجماعي. ياهيراد يستعمموف الرحيد بطػرؽ مختمفػة 

عػف التواحػؿ. ولممعجػـ الػذهني بعػدو اآلنػي وبعػدو وقدرات متباينة دوف أف يحب  اختتيهـ عائقًا 

 .رحيد الجماعة الذي يتغّير ويتطورالزماني كالمعجـ الجماعي تمامًا  هّف رحيد الفرد مف 

"هػػػػػػػذا التوضػػػػػػػي  لممفػػػػػػػاهيـ ومحػػػػػػػطمحاتها أساسػػػػػػػي لترسػػػػػػػيخ العمػػػػػػػـو واسػػػػػػػتقامة الجهػػػػػػػاز و

، وهػػو هػػدؼ سػػعى إلػػى االحػػطتحي وتخمػػيص المحػػطم  المسػػاني العربػػي مػػف الخمػػط والضػػبابية

 .(2)تحقيق  عبدالقادر الفاسي الفهري يي كؿ أعمال "

يهػػػؿ هػػػذا المػػػنهح يتبعػػػ  أامػػػب البػػػاحثيف يػػػي دراسػػػاتهـ ومػػػا يقدمونػػػ   ليكػػػوف القػػػارئ أكثػػػر 

دراكػػػًا لمػػػا يقػػػرأل يػػػالفهـ الحػػػحي  لمػػػا قػػػد يخػػػتمط يػػػي أذهػػػاف بعػػػض النػػػاس يػػػؤدي إلػػػى  اسػػػتيعابًا واج

 ، ويغذي روح الباحثيف بما يبعدهـ عف الت تت واال تباو.التعايش الححي  لدقائؽ العمـ

                                                 

 .165–163در، المقارنة والتخطيط يي البحث المساني العربي، صالفاسي الفهري، عبدالقا (1)
حمػػاني، زكيػػة السػػائ ، مقػػاؿ: مسػػاهمة اهسػػتاذ عبػػدالقادر الفاسػػي الفهػػري يػػي تطػػوير الدراسػػات المعجميػػة د (2)

 .45العربية، ص
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 جوانب القصور في المعاجم العربية من وجية نظر الفاسي الفيري3

بعػػػد ذكػػػرو لمػػػا لممعػػػاجـ العربيػػػة يػػػي القػػػروف اهولػػػى مػػػف الهجػػػرة مػػػف أهميػػػة تاريخيػػػة كبػػػرل 

ثايتهػا، يػإف المعػاجـ العربيػة بالنظر إلى تنوعها نهجًا ومادة وتأليفًا، وكذلؾ بالنظر إلى حجمها وك

 الحالية قاحرة عف تمبية حاجة مستهمكيها ل سباب اآلتية:

. ال تتي  مواكبة تطور المغة، وتطور مناهح التحميؿ المساني، وتطور تقنيػات وأسػاليب وضػط 1

 المعجـ.

 . ال تغطي المادة المعجمية الجديدة، وال المعاني الجديدة لممفردات.2

 ب النطؽ والحرؼ والتركيب والداللة بحفة نسقية منتظمة.. ال تهتـ بجوان3

. تػػورد مػػا أوردتػػ  المعػػاجـ القديمػػة مػػف مػػداخؿ، دوف االهتمػػاـ باهرحػػدة المغويػػة الحديثػػة، أو 4

دة، بالمادة المغوية المتداولة حاليًا، ودوف أْبػٍ  بمػا أهممتػ  هػذو المعػاجـ مػف مػواد كانػت موجػو 

مػػى اهخػػص الجانػػب النطقػػي لمكممػػات، وكػػذلؾ جانػػب وعأو جوانػػب مػػف وحػػؼ هػػذو المػػواد 

(، ومػا زخػرت بػ  مػف ح ػو، أو متراديػات لػـ تعػد Etymology )اهثالة أو أحوؿ الكممات

مستعممة، أو أضداد مزعومة، أو ا تراؾ لفظي اير قائـ، أو تداخؿ لغات، أو عدـ دقة يي 

 التعاريؼ أو ال روح... إلخ.

ت المعجميػة العربيػة الحاليػة ال تختمػؼ جوهريػًا عػف دراسػات وبعبارة أخرل يإف ُجػؿ  الدراسػا

 ما بعد القرف الرابط يي ححر المادة وانتقائها وترتيبها.

ثػػـ يقػػارف بػػيف مػػا وحػػؿ إليػػ  البحػػث المعجمػػي العربػػي، والمعجػػـ الفرنسػػي أو ا نجميػػػزي، 

أو  (Le petit Larousse )ييقػوؿ: إنػ  لػـ يحػؿ بعػد إلػى وضػط قػاموس عػاـ متوسػط مػف مثػؿ
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يػي أحجػاـ مختمفػة،  "The Shorter Oxford English Dictionary"الوروس اهطفػاؿ أو 

أو ايرهمػػا مػػف معػػاجـ اهمػػـ اهخػػرل التػػي يبمػػور ييهػػا القػػاموس ثقايػػة العحػػر ولغتػػ ، ويسػػتجيب 

 .(1)ل هداؼ المتوخاة مف وضع ... إلخ"

يػػػي السػػػابؽ يػػػي أامبػػػ ، إذا كػػػاف ا يػػػراد ال يختمػػػؼ عػػػف الرحػػػيد المعجمػػػّي عمػػػا هػػػو عميػػػ  

 لهذا التجديد والتطوير مماذاييالمعجـ العربي بحاجة إلى تجديد وتطوير بما يتناسب مط التطور، 

"ذلػػؾ أف الرحػػيد المعجمػػي الحػػديث يختمػػؼ عػػف الرحػػيد المعجمػػي القػػديـ يػػي عػػدد اهدلػػة 

هدلػة الجديػدة التي بميت يُأسقطت مف االستعماؿ واندثرت يمـ تظهر يػي الرحػيد الحػديث، وعػدد ا

التػػي ولّػػدتها يػػي المغػػة بحاجػػة إلػػى التعبيػػر عػػف المسػػتحدث مػػف المفػػاهيـ واه ػػيا  الجديػػدة بحكػػـ 

تطور تجربة الجماعة المغوية العربية يي الكػوف، وعػدد اهدلػة التػي احتفظػت بوجوههػا الدالّيػة ولػـ 

 إلى مدلوالت جديدة.تحتفظ بوجوهها المدلولية، وذلؾ بتحويؿ الدواّؿ عف مدلوالتها اهحمية 

وعمى حسب رؤيػة إبػراهيـ بػف مػراد، الدراسػة المعجميػة بحاجػة إلػى دراسػة عػدد اهدلػة التػي 

بميػػت وُأسػػقطت، وعػػدد اهدلػػة الجديػػدة التػػي ُولّػػدت، وعػػدد اهدلػػة التػػي أسػػقطت وجوههػػا المدلوليػػة 

 .(2)القديمة وأسندت وجوهها الدالية إلى وجوو مدلولية جديدة"

اـ يػرل الفاسػي الفهػري "أف المػادة تختمػؼ مػف عحػر إلػى عحػر، ومػف حقػؿ ويي هذا المقػ

إلى حقؿ ومف مجموعة لسانية إلى أخػرل، ولكػف اههػـ أنهػا تتطػور يػي طبيعتهػا وحجمهػا بتطػور 

نمػػا هػػي  النمػػاذج التحميميػػة والحػػورية التػػي تػػروـ وحػػفها، وعميػػ  يػػإف المػػادة ليسػػت ثابتػػة قػػارة، واج

 .(3)اهسموب العممي"ظريية مرحمية تتطور بتطور 

                                                 

 .14، 13الفهري، المعجـ العربي، ص ينظر: (1)
 .64، 63وينظر: الفهري، المعجمة والتوسيط، ص

 .7ابف مراد، إبراهيـ، مسائؿ يي المعجـ، ص (2)
 .23الفهري، المعجـ العربي، ص (3)
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تطػور الداللػة لمكممػات مطمػوب، والنظػر يػي الكممػات التػي لػـ يعػد لهػا اسػتعماؿ  يػإفوعمي  

مطمػػوب لتجػػاوز إيرادهػػا يػػي المعجػػـ الحػػديث، والبحػػث ييمػػا اسػػتجد  مػػف كممػػات سػػوا  لهػػا ارتبػػاط 

ط لهػا بمػا يػي معجػـ وتعمؽ ييما سػبؽ ِذْكػرو يػي المعػاجـ والػربط بينهمػا، أـ أنهػا مسػتحدثة ال ارتبػا

 القدما  وذلؾ نسبة لتطور العمـ يي مختمؼ بقاع العالـ أمر جدير بالعناية.

قدها عمى القػدما  مػف واضػعي المعجػـ وكػذلؾ المحػدثيف، ريضػهـ تومف اهمور التي ان

"أف يأخػػذوا المغػػة مػػف أيػػواو معاحػػريهـ مػػف المول ػػديف والمحػػدثيف، وأنكػػروا وجػػود )مػػتكمـ( لهػػذو 

بذلؾ يكونوف مخالفيف لمتقدميهـ يي تحديد المحدر اهوؿ لمغة، يهػـ حّولػوا المحػدر المغة. و 

حي واني، وهو المتكمـ، إلى  ي  سػكوني ومحػدود، هػو المػتف، ثػـ إنهػـ لػـ ينظػروا  مف  ي 

يػػػي حػػػاؿ المغػػػة المسػػػتعممة عنػػػد معاحػػػريهـ، بػػػدعول أنهػػػا ال يمكػػػف أف تكػػػوف حجػػػة. وهػػػذاف 

وال يمكػػف أف تقػػوـ دراسػػة جّديػػة لمغػػة العربيػػة إال بتجاوزهمػػا،  الخطػػ ف يػػي التحػػور متتزمػػاف،

والرجوع إلى طرؽ ومناهح سّنها رواد الحركة المغوية يي القرف الثاني عمى الخحػوص، ويػي 

التعامػؿ مػط المغػة ومسػتعمميها. وهػذا يجرنػا إلػى الحػديث أواًل عػف  بػف أحمػد، يػي مقدمتهـ الخميؿ

. لكػػف يػػي ظنػػي هػػذا المػػتكمـ الػػذي (1)فها، وطبيعػػة هػػذو المغػػة"وضػػط المغػػة العربيػػة التػػي نػػرـو وحػػ

أف يكػػوف سػػميـ النطػػؽ لػػـ يخػػتمط لسػػان  بالعجمػػة واالنحػػراؼ عػػف المسػػار تؤخػػذ عنػػ  المغػػة يجػػب 

 الفححى. السميـ لمغة العربية

ف كاف الفاسي الفهري مادحًا  واضعي المعجـ الوسيط  دراكهـ مسألة الوقوؼ عنػد حػدود واج

اهلفػػػاظ  –أي واضػػػعي المعجػػػـ الوسػػػيط  –كػػػاف والزمػػػاف، يػػػأنكروا ذلػػػؾ، )وأهممػػػوا معينػػػة مػػػف الم

المهجورة والغريبة، وأثبتوا المستحدثة أو المعربة مما أقرو المجمط، يإف هذا المعجـ يظؿ، مط ذلؾ 

                                                 

 .19، 18. وينظر: ص20ص المعجـ العربي، ،الفهري (1)
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بعيػػػػدًا عػػػػف المؤلػػػػؼ  القاموسػػػػي المن ػػػػود، يهنػػػػاؾ يجػػػػوة كبيػػػػرة بػػػػيف مػػػػا يمثمػػػػ  هػػػػذا القػػػػاموس مػػػػف 

 .(1)ومحتول، وما نتوؽ إلى تمثيم ، مف أجؿ رحد ممكة العربي معجمياً  معمومات،  كتً 

يهؿ طرؽ تنظيـ مادة المعجـ ومعالجتهػا ويػؽ أسػس وضػط المعجػـل وهػؿ يسػير بنػاً  عمػى 

 أنساؽ المغة العربية حوتيًا وحرييًا وتركيبيًا ودالليًال

 الحل المنيجي لمسألة المعجم والقاموس3

لفحؿ بيف النحو والمعجـ يحؿ اير طبيعػي، وأف مػنهح المعجػـ يرل الفاسي الفهري بأف ا

ال يتج  بالضرورة إلى دراسة قائمة مػف الكممػات ت ػتمؿ عمػى جميػط مػا يسػتعمم  المجتمػط المغػوي 

 .(2)مف مفردات"

 .(3)و)المعجـ يي جوهرو نسؽ عتئؽ نحوية وداللية(

 وان غؿ بمسألتيف متتزمتيف ومتكاممتيف:

 ذوات )أو العناحر( التي يمكف يرزها يي الميداف الداللي.. تحديد طبيعة ال1

. تحديد عتئؽ االرتباط الممكنة بيف هذو الذوات والذوات التي يمكػف يرزهػا يػي ميػداف العبػارة 2

 )أي التركيب والحرؼ(.

ويقػػوؿ: "إعػػادة النظػػر يػػي الحقػػؿ هػػو عمميػػة عاديػػة تػػدخؿ يػػي الحركيػػة الدائمػػة لممعجػػـ، وال 

ا الهيئات المغويػة. مػا يمكػف أف تقػوـ بػ  الهيئػات هػو اقتػراح إعػادة تنظػيـ لمحقػؿ يمكف أف تضبطه

                                                 

 .65الفهري، المعجمة والتوسيط، ص (1)
 .6الفهري، المعجـ العربي، ص (2)
 .16نفس ، ص (3)
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أو لممعجػػـ يثبػػت أو يسػػقط جزئيػػًا أو كميػػًا. وبقػػدر مػػا تكػػوف االقتراحػػات مبنيػػة عمػػى تحػػور عممػػي 

 .(1)يي أف تثبت وتروج حظحث جاد بقدر ما يكوف لها أوير الوب

قولهػا الدالليػة  "هف الحقػوؿ الدالليػة العربيػة وليس هناؾ عيب أو خمؿ يي المغة العربية وح

نما يأتي االضطراب مف الجاهؿ لممادة العربية وضوابطها"  .(2)ليست مضطربة، واج

وذكػػر ُأمػػورًا يجػػب أف يتضػػمن  المعجػػـ مػػف معمومػػات بالنسػػبة لكػػؿ وحػػدة معجميػػة، وهػػي: 

ائص الحػػػػريية، الخحػػػػائص النطقيػػػػة بمػػػػا يػػػػي ذلػػػػؾ النبػػػػر، والحػػػػور الحػػػػواتية لممفػػػػردة، والخحػػػػ

والمعمومػػات التركيبيػػة، والمعنػػى )المفهػػـو وعتئقػػ  بالمفػػاهيـ اهخػػرل، كعتئػػؽ التػػرادؼ والتضػػاد(، 

 .(3)والخحائص البتاية والمقامية

نما قػّدـ الحػؿ المنهجػي لمػا رآو مػف  هذو نظرت  لـ تقؼ عند ك ؼ عيوب الجمط والوضط واج

ثتثػي المغػة، بمػدخؿ إنجميػزي، ومقابػؿ يرنسػي خمؿ وأخػرج كتابػ  ")معجػـ المحػطمحات المسػانية( 

وترجمػػة عربيػػة، )يانتمػػت محػػطمحات  إلػػى يػػروع المسػػانيات المختمفػػة دوف خمػػط بػػيف المفػػاهيـ أو 

إقحا  لمناهح عمػى حسػاب منػاهح أخػرل، يحضػرت مفػاهيـ المسػانيات العامػة والبنيويػة الوظيفيػة 

ميػة والحاسػوبية، ولػـ يػتـ القطػط تمامػًا يػي القػاموس والتوليدية والتحويميػة والعريانيػة والنفسػية والتعمُّ 

 .(4)مط محطمحات التراث، يقد حايظ الفاسي الفهري، عمى ما هو ثابت ومواكب لمعمـ"

                                                 

 .202الفهري، المسانيات والمغة العربية، ص (1)
 .167المقارنة والتخطيط يي البحث المساني العربي، ص الفهري، (2)
 .70، 69الفهري، المعجمية والتوسيط، ص (3)
 .41ص، 1جحماني، زكية السائ ، لسانيات، تخطيط، معرية، وتربية، د (4)
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 المبحث األول

 في المشيد المغربي الفاسي الفيري دور

القادر الفاسي الفهري حاحب الهمة العالية والمناي  المخمػص والقمػـ الجػري  رائػد مػف  عبد

ني المعاحػر، رواد الفكر المساني يي المغرب والعالـ العربي، عمـ مف أعتـ البحػث العممػي المسػا

حػػاحب الرؤيػػة المغويػػة، المربػػي الكبيػػر، تخػػرج عمػػى يديػػ  معظػػـ جيػػؿ المسػػانييف المغاربػػة، لػػ  

البحػػمة الراسػػخة يػػي الجامعػػات المغربيػػة حػػاحب ا نجػػاز العممػػي اهكػػاديمي عمػػى المسػػتوييف 

سػػػػهموا يػػػػي تطػػػػوير الػػػػدرس المسػػػػاني بالجامعػػػػة المغربيػػػػة، ومػػػػف أالعربػػػػي والعػػػػالمي، وهػػػػو ممػػػػف 

مف الساعيف لنقؿ المغػة العربيػة مػف الػتعمـ و اديف بإقرار التعريب المدعوـ بالمغات اهجنبية، المن

 إلى واقط الحياة اليومية. اهكاديمي

دّرس لسػػنوات يػػي الجامعػػات وأ ػػرؼ عمػػى عػػدد مػػف البحػػوث والعمميػػة المسػػانية و ػػارؾ يػػي 

 عدد مف المبادرات لمنهوض بالمغة العربية عربيًا ودوليًا.

جمعيػػػة المسػػػانيات بػػػالمغرب، وهػػػو العػػػالـ المعتػػػرؼ بػػػ  عمػػػى المسػػػتول الػػػدولي، ولػػػ   تػػػرأس

إسػػػػهامات عمميػػػػة عمػػػػى مسػػػػتول الجامعػػػػات الدوليػػػػة، ولػػػػ  إنجػػػػازات بمختمػػػػؼ المغػػػػات: الفرنسػػػػية، 

 وا نجميزية، واهلمانية، والعربية.

ميػػػػداف يقػػػػوؿ حػػػػال  بمعيػػػػد: "اهسػػػػتاذ الفاسػػػػي  ػػػػيخ المسػػػػانييف المغاربػػػػة الػػػػذي تمػػػػّرس يػػػػي 

المسانيات، وحمؿ هـ  ال أف المغوي يي َمهّمة المحاؽ بقايمة النهضة العمميػة، وَمهمػة إعػادة تأهيػؿ 

االقتحاد وا عتـ، وَمهمة تأهيؿ الوعي المغوي، ومهمة تأهيؿ المغات الوطنيػة وتػدبير مجاالتهػا، 

ف مثػػؿ: التطػػابؽ بػػيف وَمهمػػة إعػػادة تممػػؾ التػػراث المغربػػي اهندلسػػي. ينػػراو يثيػػر قضػػايا  ػػائكة مػػ

الموضػػوع والمػػنهح، اهحػػالة والحداثػػة، البحػػث المسػػاني بػػيف التنظيػػر والتطبيػػؽ، اسػػتعماؿ المػػنهح 
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المقػػػارف لمقاربػػػة المغػػػات ذات اهرومػػػة الواحػػػدة، اسػػػتعماؿ المػػػنهح التقػػػابمي بػػػيف المغػػػات المختمفػػػة 

 .(1)اهرومة..."

ربي سأسمط الضو  يي هذا المبحث عمى وانطتقًا مف دورو الفاعؿ والكبير يي الم هد المغ

أهػػػـ المحػػػاور التػػػي تناولهػػػا بحثػػػًا واستقحػػػاً  وتطػػػويرًا ييمػػػا يخػػػص ال ػػػأف المغػػػوي المغربػػػي، وُأورد 

 بعضًا مف أهـ إنجازات  يي هذا المجاؿ.

بداية سأتحدث عف رؤية الفاسي الفهري لتزدواجية المغوية لمطفؿ المغربي ما قبؿ الدراسة، 

نائية المغوية يي مرحمة الدراسة المبكػرة، ومػف ثػـ أتطػرؽ لمػا ذكػرو مػف اخػتتالت يػي ثـ لنظرت  لمث

 لغة التعميـ وتعميـ المغة، ووضط المغة العربية يي الحياة العامة والمؤسسات.

كمػػػا سػػػأتناوؿ الحػػػديث عػػػف التعدديػػػة المغويػػػة ورؤيتػػػ  لمتعػػػايش واالنسػػػجاـ مػػػط إعػػػت  لمغػػػة 

 ث عف دورو يي الم هد المساني المغربي.العربية الفححى، وأختـ بالحدي

 الطفل المغربي والمغة3

 ،يي بنا   خحية الطفؿ مرحمة الطفولة المبكرة وما قبؿ المدرسة بالرعاية واههمية ىحظت

وتعد المغػة جسػرو لمتواحػؿ مػط أهمػ  والمحػيط مػف حولػ ، وال ريػب أف قػوة بنائػ  المغػوي ممػا يعينػ  

 معاري  اهخرل. عمى تطور نموو وقدرت  يي بنا 

ين ػػػأ مػػػا قبػػػؿ    إذغويػػػة يػػػي مرحمػػػة الدراسػػػة المبكػػػرةأمػػػا الطفػػػؿ المغربػػػي، يتن ػػػأ م ػػػكمت  الم

المدرسة يي محيط يتحدث المغة العربية الدارجة أو اهمازيغية، ومف ثـ ينتقؿ لمفحػحى والفرنسػية 

لفرنسػية يػي المغػرب يي المدرسة، ويي ظؿ انت ار لغة العولمة العالمية، وانت ار لغػة المسػتعمر ا

العربي، وكونها لغة االقتحاد والعمؿ والتعميـ  لذا يحرص كثير مف اآلبا  عمى تعميمها هبنػائهـ، 

                                                 

 .260، 259بمعيد: حال ، المغة العربية بيف يك ي اهعراب والعولمة، ص (1)
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يتحػػػظ الفاسػػػي الفهػػػري الطفػػػؿ المغربػػػي وهػػػو يكتسػػػب لهجػػػة عربيػػػة يػػػي بيتػػػ  أو لهجػػػة ويػػػي هػػػذا 

ة بعامية عربية مغربيػة، أمازيغية مف والدي ، ثـ إذا انتقؿ إلى الروض، يإن  قد يواج  بمغة مخموط

 .(1)وبعد االنتقاؿ لممرحمة المدرسية، ييتعمـ العربية الفحيحة

لذا يالطفؿ يي هذو المرحمة المبكػرة مػف ن ػوئ  المغػوي يواجػ  إ ػكالية لغويػة، يتجتمػط عميػ  

هذو ازدواجية المهجة العامية والمغة الفحيحة، وثنائية المغة العربية والفرنسية، ومط هذا التعدد يي 

السف المبكرة "دوف أف يكوف هناؾ أي اكتماؿ أو إنضاج هي نظاـ مف هػذو اهنظمػة، وهػذا يػؤثر 

 .(2)نموو المغوي والمعريي والفكري" يي

، واكتمالهػا اهـ ةلمغػة اهـ قبػؿ إنضػاج لغػوتكمف الخطورة يػي إدخػاؿ المغػة اهجنبيػة عمػى ا

 ييحدث االلتباس عند تعمـ المغتيف يي آف.

لى هذا يقوؿ "إذا تقدمت يي المساف ممكة العجمة، حػار مقحػرًا يػي  إذذهب ابف خمدوف  واج

المغػػة العربيػػة، وذلػػؾ أف الممكػػة إذا تقػػدمت يػػي حػػناعة بمحػػؿ، يقػػؿ  أف يجيػػد حػػاحبها ممكػػة يػػي 

 .(3)حناعة أخرل"

والممكة هي: "البنية الداخمية لمغة أو النظاـ المغوي الخاص بها، يمكؿ لغة نظاـ خاص بهػا 

 .(4)ختمؼ عف أنظمة المغات اهخرل"ي

ومػػػا يحػػػدث لمطفػػػؿ المغربػػػي هػػػو محاولػػػة إخضػػػاع  لنظػػػاـ لغػػػوي جديػػػد، ومػػػط عػػػدـ نضػػػح 

كيػػؾ نظػػاـ لغتػػ  اهحػػمية السػػتيعاب المغػػة الجديػػدة لػػذا فواكتمػاؿ نظامػػ  المغػػوي لمغتػػ  اهـ، يعمػػد لت
                                                 

 .21–20، صينظر: الفهري، المغة والبيئة (1)
 .21–20نفس ، ص (2)
 .455ـ، ص1984، 5هػ(، مقدمة ابف خمدوف، دار القمـ، بيروت، ط808-هػ732ابف خمدوف، عبدالرحمف، ) (3)
الحارثي، إبراهيـ بف أحمد مسمـ، تأثير التعميـ ثنائي المغة عمى المغة اهـ، الموسـ الثقايي التاسط والع ػروف،  (4)

 .75ـ، ص2011ت ريف الثاني  22، مجمط المغة العربية اهردني
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طر أحػػػدهما عمػػػى اآلخػػػر أو "يإنػػػ  ال يمكػػػف أف يكتسػػػب النظػػػاميف المتغيػػػريف معػػػًا، وال ُبػػػد  أف يسػػػي

 .(1)يمتزجا يُيخرجا نظامًا مغايرًا لكؿ منهما"

والنتيجة الحتمية لذلؾ، نقٌص دائـ يي نظاـ لغت  اهـ، وضعؼ ال يكتمؿ. وت ير كثير مف 

المغػة اهـ يػي عػدة أقطػار إلػى "تػدهور  يػيالدراسات التي ُأجريت لمعرية تأثير دخوؿ لغػة أجنبيػة 

لػػى ظهػػور حػػاالت مرضػػّية لػػدل الطػػتب مػػف قبيػػؿ قػػدرات الطػػتب يػػي الم غػػة اهولػػى )لغػػة اهـ( واج

 .(2)العجز المغوي، ويقداف التفكير السوّي"

"أي تعمػػيـ لغػػوي متعػػدد ينبغػػي أف يقػػوـ أواًل عمػػى تمكػػيف  فويػػي ذلػػؾ يػػرل الفاسػػي الفهػػري أ

مبية لتزدواجيػػة الطفػػؿ مػػف اكتسػػاب المغػػة الوطنيػػة الرسػػمية يػػي سػػف مبكػػرة تتييػػًا لتنعكاسػػات السػػ

 .(3)عمى النمو المغوي والمعريي"

ومػػف ثػػـ يمكػػف  ،يفػػي ذلػػؾ تمكػػيف لنظامػػ  المغػػوي، وتححػػيٌف لبنائػػ  مػػف الت ػػويش والضػػياع

"ال روع يي تعميـ المغات اهجنبية يي سف الحقة متأخرة، بعد أف يكػوف المػتعمـ قػد ضػمط يػي لغػة 

 .(4)يي اضطراب قدرات "هويت  ويكرو بحفة كايية، ال تعيؽ نموو وال تسبب 

تمتػػد م ػػكمة الثنائيػػة المغويػػة، وتتسػػط عػػف معناهػػا الضػػيؽ يػػي المغػػة اهـ  نفسػػ  ويػػي السػػياؽ

ويي ذلؾ يقوؿ الفاسػي الفهػري: "إف الم ػكؿ اهساسػي يػي المغػرب يكمػف يػي كػوف المغػة الوطنيػة 

 .(5)غة الطبقة الدونية"المعيارية لمتعمـ يي المدرسة ليست هي لغة الطبقة االجتماعية العميا، بؿ ل

                                                 

 .75الحارثي، إبراهيـ، تأثير التعميـ ثنائي المغة عمى المغة اهـ، ص (1)
 .78، 77نفس ، ص (2)
 .4، 3بنعمر، كنزة، والخموقي، ياطمة، تعميـ المغة العربية، والتعميـ المتعدد، ص (3)
 .4، 3نفس ، ص (4)
 .35ي المدرسة المغربية، صالفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة ي (5)
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الغالبيػة تتحػدث العاميػة أو اهجنبيػة، يػت يػرل يكونها لغة الػبتد الرسػمية،  مف راـعمى الو 

اهطفػػػاؿ يػػػي محػػػيطهـ مػػػف يتحػػػدث لغػػػة المدرسػػػة الفحػػػحى، "ييكػػػوف اسػػػتعمالها محػػػدودًا، ويائػػػدة 

يػر مػف اهحيػاف تعممها ضػعيفة، خحوحػًا وأنهػا ال تمكػف مػف االرتقػا  االجتمػاعي وليسػت يػي كث

 .(1)لغة ممارسة أو لغة م اركة"

السػعي الحمػوؿ تقتضػي عمػى جهػة واحػدة، و  يالم كمة ذات وجوو متعددة، وال تقط المسؤولية

 .إلى خطوات عدة ومحاور كثيرة

ولعػؿ أوؿ مػا ينبغػي التوجػ  إليػ  يػي رأي الفاسػي الفهػري هػو "تتيػي إدخػاؿ المغػة اهجنبّيػة 

، وقد مر  آنفػًا مػا هثرهػا يػي نمػو الطفػؿ وتكوينػ  "وكػذلؾ تمكػيف الطفػؿ (2)يي سف مكبرة مف جهة"

 .(3)مف التغمب عمى االزدواجية بتحسيف أوضاع  النفسية والبيئية وجعمها أوضاعًا طبيعية"

ومػف ثػـ يػي  ،اهمر باكتساب الطفػؿ لمهجػة )أو الثنائيػة المهجيػة( يػي محػيط البيػت يتحقؽو 

ويي المرحمة المدرسػية يكتسػب المغػة الفحػحى مػط اسػتمرار ممارسػت  مرحمة  الروض واالبتدائية، 

ـ  نسػتطيط إدخػاؿ لغػة أجنبّيػة بعػد أف يكػوف الطفػؿ  ،لمفححى والمهجة يي محيط  ومدرست  ومف ث

دراكػػ  المغػػوي،  السػػياؽ يقػػوؿ عبػػدالعزيز القر ػػي  هػػذايػػي و قػػد تمكػػف مػػف عربيتػػ ، واكتمػػؿ نظامػػ  واج

ؼ عمػػى حمايػػة  المغػػة العربيػػة والمهجػػات المسػػتعممة يػػي المغػػرب، "وبمػػا أف الدولػػة هػػي التػػي ت ػػر 

 .(4)ويؽ الفحؿ الخامس مف الدستور"

                                                 

 .35الفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغربية، ص (1)
 .21الفهري، المغة والبيئة، ص (2)
 .21نفس ، ص (3)
القر ػػػي، عبػػػدالعزيز، قػػػوؿ يػػػي المسػػػألة المغويػػػة بػػػالتعميـ يػػػي المغػػػرب، المسػػػألة المغويػػػة يػػػي المغػػػرب والعػػػالـ  (4)

 .285، ص26/2016التربية، العدد العربي، مجمة عالـ 
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ييقتضي ذلؾ تمكيف المغة العربية وتطوير توظيفها يي التعميـ، واستعمالها يي دوائر الدولة 

برازها يي ا عتـ وتوظيف  يي ن ػرها، كمػا ينبغػي العمػؿ عمػى  توظيفهػا الرسمية المختمفة كاية، واج

 يي ا نتاج العممي والثقايي بكؿ وسيمة ممكنة.

"وبذلؾ يمكف أف نقػوؿ بػأف منطػوؽ الفحػؿ الخػامس مػف الدسػتور بخحػوص المغػة العربيػة 

 .(1)قد ُيع ؿ وُطب ؽ"

"وينبغػػي عنػػدما نػػدعو إلػػى تعػػدد لغػػوي متػػزف، أال يغيػػب عػػف أذهاننػػا أنػػ  اختيػػار ذو 

ة وبيئيػػة ونفسػػية.... إلػػخ، والمخػػاطر محػػدرها أف كمفػػة ومخػػاطر، والكمفػػة ماديػػة وتخطيطيػػ

التعػػدد المغػػوي اختيػػار حػػعب قػػد ال يويػػؽ يػػي تنفيػػذو إال المجتمػػط الػػذي تتػػوير لػػ  اآلليػػات 

 .(2)العحرية" وا مكانيات

 اختالالت الوضع المغوي3

يقػػػوؿ الفاسػػػي الفهػػػري يػػػي بيػػػاف خطػػػورة اخػػػتتالت الوضػػػط المغػػػوي، وأنػػػ  ال يتوقػػػؼ عمػػػى 

معريية: "إذا كاف مػف الثابػت أف االخػتتالت المغويػة يػي المدرسػة تتولػد عنهػا اخػتتالت المسألة ال

كػػد كػػذلؾ أف اخػػتتالت مؤ اليلػػدل المػػتعمـ يػػي اكتسػػاب المعريػػة والمهػػارات واالنػػدماج المجتمعػػي، 

هـ يػػي تعطيػػؿ سػػيرورة مػػاعي ووسػػائؿ االتحػػاؿ وا دارة تسػػمماثمػػة يػػي المحػػيط االقتحػػادي واالجت

وا نتػاج والخمػؽ عمػى حػعيدي المجتمػط والػوطف. لػذا يػإف سياسػة لغويػة تحػدد االختيػارات التنمية 

وخطط العمؿ ليس مف قبيؿ الترؼ، بؿ إف لها انعكاسات يعمية ليس يي التربية وحسب، بؿ ويػي 

 .(3)المعرية والثقاية واالقتحاد"

                                                 

 .285القر ي، عبد العزيز، قوؿ يي المسألة المغوية بالمغرب، ص (1)
 .22الفهري، المغة والبيئة، ص (2)
 .52الفهري، المغة والبيئة، ص (3)
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رؾ والسػير قػُدمًا نحػو مػـز التنبػ  والتحػيإف اهمر يتعدل إلى اختتالت يي المجػاالت كايػة، 

 إحتح  امؿ، وهذا دورو يي تحديد االختتالت.

 يقػػػوؿ الفاسػػػي الفهػػػري: "ومػػػف أهػػػـ اخػػػتتالت الوضػػػط المغػػػوي التػػػي يجػػػب الوقػػػوؼ عنػػػدها،

 ، هي:واقتراح الحموؿ لتجاوزها

 (1). اختالالت في لغة التعميم وتعميم المغة03

 وتتجمى ييما يأتي:

ة لدل المػتعمـ، وضػعؼ نوعيػة تعميمهػا، وضػعؼ الوسػائط الموظفػة )أ(  ضعؼ إتقاف المغة العربي

يػػي اهن ػػطة التربويػػة المرتبطػػة بهػػا، ممػػا يترتػػب عنػػ  ضػػعؼ اكتسػػاب المهػػارات والمعػػارؼ، 

 وضعؼ مردود التعميـ بحفة أعـ.

ويي هذا يقوؿ عباس الجراري: "ليس يخفى أف تحقيؽ جميػط مػا نطمػ  إليػ ، يتطمػب مزيػدًا 

ينها وتحسيف مناهح هذا التمقيف يي مراحؿ التعميـ وتحبيب  إلى النا ئة  مط العناية مف العناية بتمق

 .(2)بتأليؼ مقررات دراسية متئمة"

ير لغة تعميـ عربية  ػاممة، تغطػي مختمػؼ أسػتؾ التعمػيـ )بمػا ييهػا العػالي والتقنػي ا)ب( "عدـ تو 

 واهولي(، وتوظؼ يي مختمؼ المواد واهن طة".

ج ييهػػػا المغػػػة الفرنسػػػية، والتعمػػػيـ العػػػالي يػػػي الجامعػػػات يػػػدر س المػػػواد بالمغػػػة يالمراحػػػؿ تمتػػػز 

الفرنسػػػػية لمتخححػػػػات العمميػػػػة والتقنيػػػػة والطػػػػب، يأحػػػػب  لمفرنسػػػػية االمتيػػػػاز المطمػػػػؽ يػػػػي هػػػػذو 

 المساقات.

                                                 

 .87ينظر: الفهري، المغة والبيئة، ص (1)
مكانات التطوير، صالجراري، عباس، بعنواف: المغة العربية بيف المعنى الدستوري و  (2)  .39الواقط واج
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ويقػػوؿ الفاسػػي الفهػػري: "إننػػا ال نسػػتطيط تغييػػب تاريخنػػا ومعارينػػا وثقاياتنػػا يػػي تعميمنػػا، 

والرقػػػي. يمػػػا معنػػػى أف يجهػػػؿ الطبيػػػب أو الفيزيػػػائي أو المهنػػػدس أو ايػػػرو مػػػف  بػػػدعول التقػػػدـ

العمما  المغاربة أسما  عربية مسػممة كثيػرة ونحوحػها التػي أث ػرت يػي التػاريخ العممػي العػالمي 

والثقاية والهندسة، أمثاؿ الرازي والبيروني والخوارزمي وابف سينا وابف ر د وابف ماسوي  وحنػيف 

والسػموأؿ المغربػي وابػف خمػدوف وايػرهـ كثيػر، ومػا ألفػوو يػي الهندسػة المدنيػة  لخيػاـبف إسػحاؽ وا

وتنقيات الري وجر المياو أو ريعها والسدود والجسور والطاقة المتولدة مف الما  والري  ورياضيات 

الجبػػر والهندسػػة والحسػػاب وعمػػوـ البحػػار، إلػػخل أال يجػػدر بالباحػػث المغربػػي ويحػػؽ لػػ  أف يطمػػط 

 .(1)و النحوص الباهرةلعمى هذ

)ج( تعثػر المػتعمـ يػي المراحػؿ اهولػى مػف التمػدرس، نػاجـ عػف حػعوبة االنتقػاؿ مػف لغػة البيػػت  

)الدارجة المغربية أو اهمازيغية( إلى لغة المدرسة )العربية الفحيحة(، وعػدـ العنايػة بتطػوير 

 طرؽ الدعـ التئقة، تتييًا لسمبيات االزدواجية المغوية.

ر االنتقػػػاؿ مػػػف المغػػػة اهمازيغيػػػة المتداولػػػة يػػػي البيػػػت إلػػػى العربيػػػة الفحػػػيحة يػػػي ويػػػي إطػػػا

المدرسػػػة "يػػػدـو الحػػػرج يػػػي سػػػياؽ ت وي ػػػي  تنػػػاقض مسػػػتديـ، يػػػتـز ذهػػػف المػػػتعمـ طػػػواؿ مسػػػارو 

الدراسػػي، بحيػػث يجػػد نفسػػ  مغتربػػًا أمػػاـ معمومػػات يجػػد حػػعوبة يػػي تمثُّمهػػا معرييػػًا، كونهػػا ال تجػػد 

المعريي، مف الناحية السيكولوجية، يجد حعوبة يي تمثؿ أو تحػور عػالـ جديػد خمائر يي البنا  

ال ينتمػػي إليػػ . عػػالـ مكتػػوب بػػأحرؼ وحػػور وتعزيػػز حػػوتي، يبعػػث ال ػػؾ يػػي كػػؿ مػػا التقطتػػ  

 .(2)اهذف عبر المغة ال فهية، ي وش معمومات مكتسبة ذائبة يي منظومة القيـ والتفكير"

                                                 

 .67، 66الفهري، المغة والبيئة، ص (1)
زردومػػي، محمػػد، إ ػػكالية االكتسػػاب والتعمػػيـ لػػدل اهطفػػاؿ النػػاطقيف باهمازيغيػػة، مجمػػة عػػالـ التربيػػة العػػدد  (2)

 .143، ص27/2016
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، وطي عػػة، وعمميػػة، وجذابػػة، نتيجػػة عػػدـ وجػػود مػػا يكفػػي مػػف ير لغػػة عربيػػة واضػػحةا)د( عػػدـ تػػو 

اهبحاث واهدوات المغويػة والتربويػة المسػتجدة، التػي تطػور نظامهػا ومتنهػا، وطرائػؽ تدريسػها 

 بحفة دائمة.

وهذا ل سؼ واقط ممموس، واهمر ال يعود لكوف الفححى معقدة كما يزعموف، بؿ اهمر عائد 

لى اير  و مف العوامؿ، وهذا يدعو لمتفكر والنظر  يجاد حموؿ عحرّية ويؽ إلى طرؽ تمقينها واج

 منهجّية وخطط مدروسة.

ـّ بالجديد مف طرؽ التمقيف والحفز.ا)هػ( عدـ تو   ير المدرس التئؽ لمغة العربية، الُمم

 ير الكتاب المدرسي والوسائط التربوية المتئمة.ا)و( عدـ تو 

عمػػػػيـ بمسػػػػؤوليتها تجػػػػاو اختيػػػػار المدرسػػػػيف وتطػػػػوير وهػػػػذا يسػػػػتدعي قيػػػػاـ وزارة التربيػػػػة والت

حػػػػداث جدولػػػػة لتطػػػػوير مهػػػػارات المدرسػػػػيف، ومنػػػػاهح التػػػػدريس، مػػػػط متابعػػػػة العمميػػػػة  المنػػػػاهح، واج

 التدريسية مف ختؿ متابعة الم رييف التربوييف يي كؿ مدرسة.

وسػػػها بالحػػػورة المتئمػػػة ييمػػػا يخػػػص متنهػػػا وقام ُتطػػػّوعالفهػػػري أف المغػػػة العربيػػػة لػػػـ  ويػػػرل

ونحوها، حتى تحب  لغة واضحة ناقمة لمفكر والعمـ الدقيقيف، وُمهي أة لمتواحؿ الطبيعي، ولـ يزود 

تعميمهػػا )إضػػػاية إلػػى نواقحػػػ  التربويػػة( بػػػاهدوات العمميػػة المقنعػػػة )كالكتػػب المدرسػػػية والػػػدوريات 

 .(1)العممية مثًت(، وال باهدوات التكنولوجية
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 العربية في الحياة العامة3. اختالالت في وضع المغة 4

 وتتض  متم  هذا الت خيص بالنظر إلى:

ضػػعؼ وظيفيػػات المغػػة الوطنيػػة الرسػػمية يػػي االسػػتعماؿ، نتيجػػة المواقػػؼ السػػمبية منهػػا )أ(  

ذكا  حراعات ايػر مبػررة مػط المغػات اهجنبيػة واهلسػف الوطنيػة، وهيمنػة المغػات ذات  واج

جػوة كبيػرة بػيف لغػة المدرسػة ولغػة التواحػؿ اليػومي القوة االقتحادية وا نتاجية، ووجود ي

 الحياة". يي

إف تمكػػيف المغػػة الفحػػحى لغػػة رسػػمية، ي ػػكؿ نػػواة لموحػػدة الوطنيػػة، كمػػا ويػػديط عجمػػة النمػػو 

االقتحػػػػادي لمدولػػػػة، وت ػػػػير كثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات إلػػػػى العتقػػػػة بػػػػيف الوحػػػػدة المغويػػػػة والريػػػػاو 

، هػااالقتحادية لمغة ذات أهمية كبرل ال تقػؿ عن االقتحادي "ومف الثابت أيضًا أف الوظائؼ

 .(1)بؿ قد تفوؽ وظائفها الثقايية واهدبية والفنية"

 لغة عمؿ وتواحؿ يي االقتحاد، ويي ُجؿ المعامتت ا دارية.عمى أنها )ب( هيمنة المغة اهجنبية 

ضعاؼ حظوظ  يي ا  ل غؿ والرياو.)ج( المواقؼ السمبية لكثير مف الم تغميف بالمغة العربية واج

وهػػذا أدل إلػػػى ضػػعؼ الدايعيػػػة الماديػػة واالجتماعيػػػة، يالمغػػة مهّم ػػػة ومحتقػػرة ايػػػر مطموبػػة يػػػي 

 سوؽ العمؿ، بينما تحظى المغات اهجنبية باحتراـ المجتمط، ولها رواج يي سوؽ العمؿ.

 لخ.)د( ضعؼ لغة ا عتـ وا دارة و يوع اهخطا  المغوية ييها، وعدـ استقرار المحطم ، إ
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حتػػى باتػػت ذات دور كبيػػر يػػي ن ػػر الرطانػػة اهجنبيػػة وي ػػو المهجػػات يػػي وسػػائؿ ا عػػتـ 

"حتى باتػت وسػائؿ ا عػتـ اليػوـ، وال سػيما المسػموعة والمرئيػة، أحػبحت عػامًت حاسػمًا يػي قتػؿ 

 .(1)الفححى وا جهاز عميها"

تغييػرًا ذاتيػًا مػف خػتؿ النظر إلى انت ار المغة اهجنبية بداًل مف العربيػة الفحػحى ويتطمب 

تغيير النظرة أواًل، والتبحر بأخطار إبعاد المغة العربية عف الواقػط المعي ػي، والسػعي قػدمًا  بػراز 

 .خاحة موقعها يي ا عتـ والمؤسسات الرسمية

 . اختالالت في المؤسسات33

المجػاؿ المغػوي  ختيًا لما يوجد يي كثير مف البمداف الغربية والعربية، يإف بتدنا تعاني يػي

 مما يأتي:

ير مؤسسػة ذات سػمطة مرجعيػة عاليػة، ترعاهػا السػمطة العميػا يػي الػبتد، مػف  ػأنها أف ا)أ(  عدـ تو 

مكان ات تطورهػػػا، ويػػػي التوجهػػػات يػػػتبػػػت بحػػػفة رسػػػمية وجماعيػػػة يػػػي سػػػتمة المغػػػة العربيػػػة، واج

 الت ػػػػػريعات المسػػػػػانية العامػػػػػة لتعميمهػػػػػا. والتعمػػػػػيـ بهػػػػػا، وتعزيزهػػػػػا يػػػػػي الحيػػػػػاة العامػػػػػة، واقتػػػػػراح

 الضرورية.

ير ا طػػػػار القػػػػانوني المتئػػػػـ لمعنايػػػػة بالطاقػػػػات الوطنيػػػػة ذات الجػػػػودة واالمتيػػػػاز، ا)ب( عػػػػدـ تػػػػو 

وتحفيزها معنويًا وماديًا بما يكفي لتتفرغ لمبحث والعمؿ مف أجؿ النهوض بالم ػروع التعميمػي 

 رسمية متجددة وياعمة. والثقايي والعممي الُمِمّ  الذي ينتظر البتد، بمغة وطنية

ير مراكػػػػز بحػػػػث ياعمػػػػة بمػػػػا يكفػػػػي لتحقيػػػػؽ الجػػػػودة يػػػػي إنتػػػػاج اهبحػػػػاث واهدوات ا)ج( عػػػػدـ تػػػػو 

 الضرورية قياسًا عمى ما يجري يي مراكز البحث الدولية.
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)د( عػػدـ قيػػاـ تخطػػيط لغػػوي هػػادؼ ودائػػـ، يحػػّد مػػف االخػػتتالت المغويػػة اهساسػػية بحػػفة دائمػػة، 

 تنسيؽ والتوجي  واليقظة والتعاوف.ويسعى إلى الضبط وال

نتاجيػة يػي اهبحػاث، وحػّدًا مػف المعانػاة  وعمى هذا، يتػويير هػذو اهمػور يحقػؽ رقيػًا لغويػًا واج

يػػػي المجػػػاالت المغويػػػػة، ويؤكػػػد الفاسػػػػي الفهػػػري أهميػػػة أكاديميػػػػة محمػػػد السػػػػادس، حيػػػث سػػػػتمثؿ 

يات عممية ذات خبرة عالية، المرجعية واهداة الفاعمة يي التخطيط والضبط بما تضم  مف  خح

 وستضـ اهكاديمية مجموعات اهبحاث والدراسات واهعماؿ اآلتية:

 )أ( المجموعػػػػػػػػة المسػػػػػػػػانية.  )ب( المجموعػػػػػػػػة التربويػػػػػػػػة.  )ج( المجموعػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػة والتقنيػػػػػػػػة.   

)د( المجموعػػة ا نسػػانية واالجتماعيػػة واالقتحػػادية. )هػػػ( مجموعػػة التخطػػيط والتقيػػيـ واالتحػػاؿ 

 لت ريط.وا

ويقػػػوؿ الفاسػػػي الفهػػػري: "مػػػف أبػػػرز المهػػػاـ التػػػي تضػػػطمط بهػػػا اهكاديميػػػة تجػػػاوز إ ػػػكاالت 

يجػػاد تعمػػيـ عػػاؿ وتقنػػي  االزدواجيػػة المغويػػة، بتقريػػب العاميػػة مػػف الفحػػيحة، وتيسػػير الفحػػيحة، واج

زة بالمغػػة العربيػػة، تسػػهيًت لتوجيػػ  الطػػتب حسػػب ميػػولهـ ومػػؤهتتهـ لمدراسػػة بالمغػػة الرسػػمية معػػز 

بالمغػػات اهجنبيػػة أو العكػػس  أي الدراسػػة بمغػػة أجنبيػػة، مػػط إيجػػاد مجػػزو ات بالمغػػة العربيػػة يػػي 

 .(1)التعميميف الثانوي والعالي"

بػإقرار المؤسسػػة  –أف تتوايػؽ الترتيبػػات اهخيػرة لحػدور الػنص ولكػف الم ػكمة التػي حػدثت 

، يُوجػػػد مػػػف الجػػػامعييف 2003مػػػط أحػػػداث الػػػدار البيضػػػا  ا رهابيػػػة يػػػي أيػػػار/ مػػػايو  –المغويػػػة 

الفرنسييف مف ربطوا بيف العربية وا رهاب، وتقّول لوبي ا سا ة لمغة العربية بالمتطرييف مػف 

اُلوا الػػتُّهـ لهػػا، وسػػَعْوا إلػػى  ُزواييف، وَكػػ الفرنكفػػونييف والُمَمّهجػػيف )الػػداعيف إلػػى الدارجػػة( واهَمػػ
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لمغػػػة العربيػػػة، وتحولػػػت بػػػذلؾ الفرنسػػػية لغػػػة بقائهػػػا، وبػػػذلؾ اػػػاب م ػػػروع تفعيػػػؿ أكاديميػػة ا تهديػػد

 .(1)التواحؿ الموحدة

إلػى خسػائر كانػت ترتجػى مػف جمػط العممػا  وتوحيػد اآلرا   تغييب مثؿ هػذو المؤسسػةوأدل 

ون ػػر لمفحػػحى وتطػػوير أبحاثهػػا ومعجمهػػا واهلفػػاظ االحػػطتحية إلػػى ايػػر ذلػػؾ مػػف اههػػداؼ 

 المن ودة  ن ائها.

 التعدد المغوي3

دد المغػػوي سػػمة مػػف سػػمات المجتمػػط ا نسػػاني، وقػػد  ػػكؿ قاعػػدة حػػمبة لمتعػػايش، يعػػد التعػػ

كػؿ مجتمػط يػي ومحدر إثرا  ثقايي، وارتبطت ظاهرة التعدد المغوي بأسباب عامة وأخرل خاحػة 

عمى حدة، انطتقًا مف أف لكؿ مجتمط ظروي  التاريخية والسياسية التي مر  بها. والتي كانت سببًا 

لتعددية عنػدو، هػذا إذا سػممنا أف كػؿ مجتمػط بدايػًة كػاف يعػيش حالػة أحاديػة وعمػى يي تبمور هذو ا

 كاية المستويات، ثـ نتيجة لظاهرتي التأثر والتأثير يتجسد التعدد.

مػػػف المعػػػروؼ أف التحػػػوالت السياسػػػية، واالقتحػػػادية، واالجتماعيػػػة، والفكريػػػة والدينيػػػة، 

 اهسػػباب اهساسػية يػي حػػدوث هػذا التعػػدد والتكنولوجيػة، والحػراعات المسػػمحة والحػروب هػي

 .(2)المساني"

ويعد الوضط المغػوي يػي المغػرب معقػدًا ومنوعػًا، وقػد ت ػكمت هويتػ  المغويػة عبػر العحػور 

وكانت المغة العربية حاضرة بقوة ييها مف ختؿ انت ار المد ا ستمي، ياختمطػت القبائػؿ العربيػة 

ربيػػػة بالمغػػػة اهمازيغيػػػة ومػػػط دخػػػوؿ االسػػػتعمار الفرنسػػػي بالقبائػػػؿ اهمازيغيػػػة وتمازجػػػت المغػػػة الع
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لمبتد، ازداد الوضط المغوي تنوعًا وتعقيدًا، إذ بدأ المخطط االستعماري تنفيذ م روع  االستيطاني 

حػػتؿ الفرنسػػية  "بزعزعػػة التماسػػؾ المغػػوي يػػي المغػػرب، ومحاحػػرة المغػػة العربيػػة الفحػػيحة، واج

حػػػػػاد والسياسػػػػػة، يضػػػػػًت عػػػػػف ت ػػػػػجيط المهجػػػػػات )العاميػػػػػة محمهػػػػػا يػػػػػي ا دارة والتعمػػػػػيـ واالقت

منازعتها يػي الوظػائؼ اليوميػة، وتهديػد بقائهػا، مسػتغًت هػذا التنػوع والغنػى يػي  واهمازيغية( عمى

 .(1)المكونات المغوية المغربية"

مف عدد اير متجانس مف المغات، والمهجات، تتحػارع ييمػا بينهػا  يتكوف الم هد المغربيي

رتها يػػػي منػػػاحي الحيػػػاة ومػػػد نفوذهػػػا، وحفػػػظ مكانتهػػػا. ويمكػػػف عػػػرض مكوناتػػػ  يػػػي يػػػرض سػػػيط

 باختحار كما يأتي:

 عربية يحيحة. أ. لغة

 ب. دارجة مغربية محمية )مف لهجات ال ماؿ أو الجنوب، مثؿ الحسانية، إلخ(.

 مازيغية محمية.أج. لهجمة 

 مازيغية معيارية.أد. لغة 

 هػ. لغة يرنسية.

 و. لغة إنجميزية.

 .(2)ز. لغة إسبانية، إلخ

ومط كوف المغة العربية هي المغة الدستورية، إال أف المغة الفرنسية تحتؿ مكانها عمى أرض 

، وجعمهػػػا لغػػػة كايػػػة الواقػػػط يقػػػد حػػػرص المسػػػتعمر الفرنسػػػي عمػػػى إحػػػتؿ لغتػػػ  يػػػي منػػػاحي الحيػػػاة

                                                 

بمحبيػػب، ر ػػيد، الهويػػات المغويػػة يػػي المغػػرب مػػف التعػػايش إلػػى التحػػادـ، المغػػة والهويػػة يػػي الػػوطف العربػػي،  (1)
 .55ص

 .44الفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغربية، ص (2)
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عربيػػػة عػػػف الجوانػػػب االقتحػػػاد والتبػػػادؿ التجػػػاري والثقػػػايي ولغػػػة البحػػػث العممػػػي، وأقحػػػت المغػػػة ال

 الحيويػػة وحاربػػت التعريػػب مػػط خمػػؽ نظػػرة دونيػػة واحتقاريػػة لهػػا، كمػػا دعمػػت المهجػػات المحميػػة

وبػذلؾ "انتقػؿ وضػط المغػات يػي المغػرب  ،وتغييػب الهويػة ،وذلؾ لضعضعة التماسؾ و جعتها 

 مػػف يتػػرة تعػػايش وتوزيػػط طبيعػػي بػػيف لغػػة مكتوبػػة ولهجػػات  ػػفوية وطنيػػة، إلػػى يتػػرة حػػراع بػػيف

 .(1)الهوية" لغات

وقػػد حرحػػت السػػمطات االسػػتعمارية الفرنسػػية عمػػى خمػػؽ نخبػػة مثقفػػة مواليػػة لهػػا، وتمكنيهػػا 

 مف تبوُّ  مناحب عميا وذات قرار، وتجنيدها لمحاربة العربية الفححى.

"إف حضور الفرنسية يي الم هد المغوي المغربي، مزاحمة لمعربية، يوؽ كونػ  م و ػًا عمػى 

مكمػؼ اقتحػاديًا، وتترتػب عميػ  آثػاٌر سػمبية:  –هي تقدـ لمعربية واهمازيغية معًا  الهوية، ومعرقتً 

تػػػػوهيف الػػػػروابط االجتماعيػػػػة، والكمفػػػػة االقتحػػػػادية العاليػػػػة، وا حػػػػابة بالعسػػػػر المغػػػػوي، والتبػػػػاس 

 .(2)المفاهيـ، واموض التحورات، ومحدودية القرا ة، وضعؼ مردودة الكتاب"

يػي اختيػار لغػات التعمػيـ يكمػف يػي أف االختيػارات  تتككبػر م ػأويرل الفاسي الفهري أف 

السياسية لمغات التعميـ، تساهـ بحفة أساسية يي إعادة إنتاج الفػوارؽ والميػز عبػر المغػة، بطريقػة 

، "يالمغة الفرنسية يي الممارسة الحالية لسياسػة الدولػة (3)م ابهة لما كاف عمي  الحاؿ أياـ الحماية"

 .(4)كثير مف لغة أجنبية، أو لغة تعميـ محايدة"المغوية، أكثر ب

                                                 

يػػي الػػوطف العربػػي، بمحبيػػب، ر ػػيد، الهويػػات المغويػػة يػػي المغػػرب مػػف التعػػايش إلػػى التحػػادـ، المغػػة والهويػػة  (1)
 .264ص

اهورااػػي، محمػػد، التعػػدد المغػػوي وانعكاسػػ  عمػػى النسػػيح االجتمػػاعي، من ػػورات كميػػة اآلداب بجامعػػة محمػػد  (2)
 .56، ص2002الخامس، الرباط، 

الفهري، ثتثية لغات اهلفية الثتثة يي المدرسة المغربية، المسألة المغويػة يػي المغػرب والعػالـ العربػي، مجمػة  (3)
 .26، ص26/2016الـ التربية، العدد ع

 .26نفس ، ص (4)
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يالمغة الفرنسية هي لغة التعميـ والنخب االجتماعية والن اط االسػتثماري، كمػا تمثػؿ النخػب 

المتخرجة مف المدارس الفرنسية والمت بعة بالثقاية الفرنسية، الحفوة المتحكمة يي مفاحػؿ الدولػة 

 بية أهمها:الحيوية، وعمي  يهذا اهمر ل  تبعات سم

. إن  يضر بالمغة الوطنية الرسػمية ويضػعؼ حظػوظ تموقػط المغػات الوطنيػة يػي بيئتهػا وعمػى 1

 أرضها...

تسػم ـ جػػؿ  "Global Language". إنػ  ال يعيػر اهتمامػػًا لم ػكؿ وجػود لغػػة عالميػة  ػاممة 2

الحػػاعدة(، المتقدمػػة اليػػوـ )بمػػا ييهػػا االتحػػاد اهوروبػػي والػػدوؿ اآلسػػيوية واهمريكيػػة  الػػدوؿ

 بأنها هي لغة التعميـ العالي والتقني والبحث العممي بامتياز، وهي المغة ا نجميزية....

. إن  ال يحدد وضط الفرنسية تحديدًا واقعيًا واير متنازع عمي ، يمكف مف اسػتبقائها يػي مكانػة 3

 مرموقة، ولكنها واقعية.

إنحػاؼ المغػات الوطنيػة عمػى أرضػها . إف االختيار يتنايى ومعايير ا نحػاؼ )بمػا يػي ذلػؾ 4

 .(1)خاحة( والفعالية والنجاعة )المرتبطة بالمغة ال اممة بالخحوص(

ويرل الفاسي الفهري أف م اكؿ المغات يي المغرب، ال تقتػرب مػف الحػؿ وذلػؾ هنهػا تبنػى 

ة العربية عمى أحادية المغة العربية أو اهحادية الفرنسية ويي هذا يقوؿ: "لقد ظمت الحموؿ اهحادي

أو اهحادية الفرنسية محدرًا لخمؽ االختتالت والفوارؽ بيف لغتيف وثقايتيف وطبقتيف اجتماعيتيف  

يمف ينفط إدخػاؿ لغػة وحيػدة لمتػدريس ممتػدة بػيف التػأهيمي والعػالي، بنػاً  عمػى مغالطػة، مفادهػا أف 

... إلػخ. ولػػف تنفػػط هنػاؾ لغػػة واحػدة مطموبػػة يػي سػػوؽ ال ػػغؿ أو سػوؽ الثقايػػة أو سػوؽ االقتحػػاد

مت عمى المغتيف العربية والفرنسية، ما دامػت يالثنائية المغوية يي التعميـ والبحث كذلؾ، إف هي أق

                                                 

 .27، 26الفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغربية، ص (1)
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ا نجميزية هي المغة ال اممة ولغة الفرص العالميػة، يػإذا كػاف ال بػد مػف ثنائيػة لغويػة، يػاهولى أف 

 .(1)إنجميزية" –تكوف عربي 

 المغػػػرب، واهخػػػذ بجميػػػط االعتبػػػارات القائمػػػة يػػػرل الفاسػػػيلوضػػػط القػػػائـ يػػػي ا طبقػػػًا لهػػػذاو 

"تفضػػيؿ حػػؿ ثتثيػػة لغويػػة يػػي التعمػػيـ التػػأهيمي والعػػالي، بحضػػور المغػػة الوطنيػػة الرسػػمية  الفهػػري

الحضػػػاري والتكػػػاممي  –والمغػػػة الكونيػػػة ال ػػػاممة، ولغػػػة ثالثػػػة ننعتهػػػا بأنهػػػا لغػػػة التمكػػػيف الثقػػػايي 

 .(2)سية اآلف"ا قميمي... ونظف أنها هي الفرن

ف اهخػػػذ بهػػػذو التعدديػػػة المغويػػػة وتطبيقهػػػا يػػػي الواقػػػط، لممػػػا يػػػديط بػػػالتعميـ إلػػػى التطػػػور  واج

وا حتح، ويعزز التنوع الثقايي، كما ويسهـ يي توحيد النسيح المجتمعي وتتحمػ ، وبنائػ  عمػى 

ويف نخبػػة تعدديػػة العمػػـ والمعريػػة والتواحػػؿ والتكامػػؿ والتعػػاوف  "يػػالتكويف الثتثػػي، يهػػدؼ إلػػى تكػػ

ثقايػػػة عمػػػى  –منفتحػػػة ومتسػػػامحة، ال تػػػرل يائػػػدة أو محػػػمحة أو يرحػػػة احتكػػػار يػػػي تغميػػػب لغػػػة 

أخػػرل، بػػؿ تحػػتكـ يػػي انتقػػا  النخبػػة إلػػى )دمقراطيػػة المواهػػب( و)حيػػاد السػػمطة( ال إلػػى العتقػػات 

دة إنتػػاج نخػػب نيػػة، وهػػذا مػػف  ػػأن ، أف يتتيػػى إعػػااالجتماعيػػة أو المغويػػة، أو المخز العائميػػة أو 

ثقاية واحدة لفائدتها مػف أجػؿ االحتكػار، وتتيػي حػداـ النخػب عبػر حػداـ المغػات  –توظؼ لغة 

 .(3)الثقايات، در ًا لممخاطر الناجمة عف االنقسامات الحادة يي المجتمط" –

 دوره في المسانيات3

 ـ بػػػػ قػػػػو اليػػػػـو يػػػػي الػػػػدور الهػػػػاـ الػػػػذي ت يقػػػػوؿ الفاسػػػػي الفهػػػػري: "ال أحػػػػد يمكػػػػف أف ي ػػػػكؾ

قامػػة أحػػوؿ المعريػػة، لػػيس يػػي المسػػانيات وحػػدها، بػػؿ يػػي  المسػػانيات يػػي ريػػادة منػػاهح البحػػث واج

                                                 

 .27الفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغربية، ص (1)
 .27نفس ، ص (2)
 .46ية، صالفهري، ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغرب (3)
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مجػػاؿ مػػا أحػػب  ُيعػػَرؼ بػػالعموـ المعرييػػة، وهػػذو الريػػادة أساسػػها الدقػػة والوضػػوح، وكػػذلؾ اسػػتعماؿ 

 .(1)نماذج أكثر حورنة وذات أبعاد مفهومة عمى المستول الرياضي والحاسوبي"

 .(2)اليـو هي محور أي ن اط عممي عمى هذو اهرض""يالمسانيات 

ويعيػػب الفاسػػي الفهػػري عمػػى مػػف يقػػؼ عنػػد معطيػػات القػػدما ، "مػػط اعترايػػ  بغنػػى التػػراث 

، واهمػػر المهػػـ عنػػدو، ي حػػراع زائػػؼالقػػديـ يػػرل أف الحػػراع بػػيف المسػػانيات والتػػراث المغػػوي العربػػ

، أو بعبارة أوض ، عمينا أف نعػي بػدور كيؼ نؤسس لمعرية لسانية قائمة عمى أسس عممية متينة

 المنهح، وكذلؾ القدرة عمى بنا  المعرية.

الوطف العربي بحفة عامة، والمغرب بحفة خاحة منها: تعثر البحػث  ييقات وّ وهناؾ مع

العممي، وعدـ تكامؿ المعارؼ، زيادة عمى عوائؽ ترجط إلػى كػوف البحػث العممػي عنػدنا ال يسػاير 

ديدًا خاحًا بالمغرب، ويتمثؿ ييما أحب  يعرؼ بالمسػانيات االجتماعيػة. الجديد، أضؼ عنحرًا ج

أو يفضػػؿ تسػػميت  بالمسػػانيات السياسػػية، هف الهػػدؼ مػػف توظيػػؼ المسػػانيات يػػي بعػػض القضػػايا 

المجتمعيػػة هػػو التطمػػط إلػػى خدمػػة المسػػانيات يػػي مجػػاؿ السياسػػة، يتبقػػى هػػذو المسػػانيات سػػطحية  

وضػط المسػانيات  يػيالسياسي وتغيير وضط المغات، وهذا مػا أثػر هنها تهدؼ إلى خدمة النضاؿ 

 .(3)كعمـ مجرد عف االختيارات السياسية"

الم هد المساني، هيمنة وحضػور النزعػة الفرنكفونيػة، وهنػاؾ  يي"ومف المعيقات التي أثرت 

وانػب جوانب يي المسانيات وبما لـ تقنط أحدًا وجعمػت الكثيػر مػف النػاس يعزيػوف عػف دراسػتها، وج

 العربػػػي ب ػػػكؿ أساسػػػي وواضػػػ ، وُجػػػؿّ  تتعمػػػؽ بالعناحػػػر المعرييػػػة لػػػـ تطػػػرح يػػػي الفكػػػر المسػػػاني

                                                 

 .95الفهري، عبدالقادر، أسئمة المغة أسئمة المسانيات، ص (1)
عموي، حايظ إسػماعيؿ، والعنػاتي، وليػد أحمػد، أسػئمة المغػة، أسػئمة المسػانيات، الػدار العربيػة لمعمػـو نا ػروف،  (2)

 .12، ص2009، 1ط
 .98–96ينظر: حوار الفهري، يي كتاب أسئمة المغة، أسئمة المسانيات، ص (3)
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ير ييهػػػا  ػػػعب لمسػػػانيات، وهػػػذا ال يوجػػػد يػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة، االجامعػػػات يػػػي الػػػدوؿ المتقدمػػػة تتػػػو 

االقتػراح لعػدـ إدراكهػـ أهميػػة ريػػض وعنػدما اقتػرح إن ػا   ػعبة لمسػػانيات يػي الجامعػات المغربيػة، 

المسػػانيات والبحػػث العممػػي، واقتػػرح كرسػػيًا لمسػػانيات الحاسػػوبية العربيػػة يػػي اليونسػػكو، يقبمػػ  أحػػد 

 .(1)الوزرا  ولكف الوزير الذي جا  بعدو ريض "

ومف ا نجازات، إحدار مجمة أبحاث لسػانية، "وهػي مجمػة  تمثػؿ يضػا  لمتنػاظر والنقػاش، 

مغػػػة العربيػػػة والمغػػػات اهخػػػرل، يػػػي إطػػػار ولمػػػد الجسػػػور بػػػيف البحػػػث النظػػػري والتطبيقػػػي حػػػوؿ ال

 منهجي مقارف، وتولي عناية خاحة لمبحث يي المغات السامية، والمغات ا يريقية.

 وتضـ المجمة إسهامات يي المواضيط والمجاالت اآلتية:

البحػػث النظػػري يػػي العمػػـو المغويػػة، بمػػا يػػي ذلػػؾ التركيػػب والحػػراية والحػػواتة والمعجميػػات  -

 يات واكتساب المغة والعمـو المعريية ولسانيات المتوف، إلخ.والداللة والذريع

البحث التطبيقي، وخاحة يي مجاالت المسانيات الحاسوبية، واالحطتح، والترجمة، وتعميـ  -

 المغات، والتخطيط المغوي، واالتحاؿ، والتنوع المغوي.

 اهبحاث المتعددة االختحاحات والمجاالت. -

 متابعات لإلسهامات المتميزة. -

 الردود واالنتقادات العممية. -

 توحيؼ اهدوات الحاسوبية والتعميمية، وخاحة المطبقة عمى العربية. -

                                                 

 .105–100ينظر: حوار الفهري، أسئمة المغة أسئمة المسانيات، ص (1)
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تكتػػػػب ا سػػػػهامات بالعربيػػػػة أو الفرنسػػػػية أو ا نجميزيػػػػة، وتخضػػػػط المخطوطػػػػات لمراجعػػػػة 

 .(1)المجمة بمعدؿ مجمد يي عدديف كؿ سنةتحدر ف مف تحسيف مضمونها و كمها. و دقيقة، تمك

بمعهد الدراسات واهبحاث لمتعريب بالرباط جعؿ ل  بحمة واضحة ومميزة، لػيس عمػى يالتحاق  

بػػؿ وأحػػدث تػػأهيًت معرييػػًا وهيكمػػة جديػػدة  ،حػػعيد الم ػػاركة مػػف المتخححػػيف يػػي المجػػاالت المسػػانية

لممؤسسػػة، ممػػا سػػاهـ يػػي تطػػوير أبحػػاث عمػػى مسػػتول مػػف النضػػوج، وكػػذلؾ ن ػػرة التعريػػب الدوريػػة، 

مػػػػف  س مؤسػػػػس لجمعيػػػػة المسػػػػانيات بػػػػالمغرب، والمحاضػػػػرات التػػػػي ُيػػػػدعى إليهػػػػاو ػػػػغؿ منحػػػػب رئػػػػي

ـ أي تػػي، وهػػا يرد، وبػػاريس الثالثػػة والسػػػابعة، ر المػػؤتمرات والجامعػػات الدوليػػة مػػف ضػػمنها سػػتانفرد، واج

 مستول المغة العربية ودورها وثباتها ونموها. ييوليدف، و توتغارت، لها أثرها يي الم هد المغربي، و 

إلػى إن ػا  أكاديميػة محمػد السػادس لمغػة  مػف معهػد التعريػب مأموؿ أف يتـ االنتقػاؿال وكاف

همت يػػػػي إخمػػػػاد الم ػػػػروع وهػػػػو متطمػػػػط لهػػػػذو اهكاديميػػػػة، سػػػػأالعربيػػػػة، ولكػػػػف السياسػػػػة اهحاديػػػػة 

"والسبب يي ذلؾ أف وضط المسانيات يي المغرب اليـو يحتاج إلى تأهيػؿ عمػى مسػتول المأسسػة، 

 ػػباب بحػػفة مسػػتمرة واهخػػذ بتكامػػؿ المعػػارؼ وتػػداخمها مػػط إبعػػاد الحػػراعات وتأهيػػؿ البػػاحثيف ال

 .(2)الضيقة التي ال تخدـ البحث العممي يي  ي 

                                                 

 ، حفحة تحدير.2001، 1، العدد 6الفهري، مجمة أبحاث لسانية، مجمد  (1)
ينظػػر:  ػػحتف، أحمػػد، بعنػػواف: جهػػود مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب قضػػايا اسػػتعماؿ المغػػة العربيػػة يػػي المغػػرب،  (2)

. والفاسي الفهري، عبدالقادر، 335–334ـ، ص1993-هػ1414لرباط مطبوعات أكاديمية المممكة المغربية، ا
 .107، 106أسئمة المغة أسئمة المسانيات، ص
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 المبحث الثاني

 نقد مشروع عبدالقادر الفاسي الفيري المساني التطبيقي

، وبعػػد قػػرا ة نمػػػاذج مػػف الم ػػهد المغػػوي العربػػػي، مػػف خػػتؿ قػػػرا ة ا البحػػػثويػػي ختػػاـ هػػذ

اؿ المسػػػػاني الكبيػػػػر، حػػػػاحب المؤلفػػػػات وا نجػػػػازات الم ػػػػهودة عبػػػػدالقادر الفاسػػػػي الفهػػػػري، هعمػػػػ

 أعرض يي هذا الفحؿ بعضًا مف النقاط رأيت أف أقؼ عندها.

بدايػػة يمحػػظ القػػارئ يػػي كتػػب الفاسػػي تركيػػزو عمػػى دور سياسػػة الدولػػة يػػي ريػػط مقػػاـ المغػػة 

 .والتمكيف لها، وأورد ال واهد وساؽ النماذج يي ذلؾ

ويتض  ذلؾ يي المغة العبرية يقػد "توحػؿ القػرار السياسػي إلػى ضػرورة إن ػا  مجمػط المغػة 

، حيػػػث كّونػػػوا مجمسػػػًا أعمػػػى يضػػػـ نحػػػو أربعػػػيف لجنػػػة متخححػػػة يػػػي كػػػؿ الفػػػروع 1953العبريػػة 

العمميػػة والفكريػػة واهدبيػػة والفنيػػة، تهػػتـ بمسػػايرة المغػػة لمتطػػور المسػػتمر، واسػػتحداث المحػػطمحات 

العبرّيػػػة التػػػي تغطػػػي الحاجػػػة يػػػي كػػػؿ المجػػػاالت، ومػػػا يتفػػػؽ عميػػػ  ين ػػػر يػػػي الجريػػػدة  والمفػػػردات

الرسمية، ويحب  العمؿ ب  إجباريًا يػي الػدوائر الحكوميػة، والمؤسسػات المدنيػة، والجامعػات ودور 

التعمػػػػيـ ووسػػػػائؿ ا عػػػػتـ بأنواعهػػػػا، ويعاقػػػػب القػػػػانوف كػػػػؿ مػػػػف يخػػػػالؼ ذلػػػػؾ وال يمتزمػػػػ ، وبػػػػذلؾ 

 .(1)بعثوا الحياة يي المغة العبرية بعد أف  بعت موتًا"استطاعوا أف ي

وقاؿ الفاسي الفهػري "وال نقػاش يػي أف الدولػة طػرؼ أسػاس يػي حػنط القػرار المغػوي، وأنهػا 

 .(2)مسؤولة عف محير المغة الرسمية يي حدودها، وخارج حدودها"

                                                 

 .45، 44جرموني، ر يد، المجمس الوطني لمغات والثقايات تحديات ورهانات، ص (1)
 .6الفهري، السياسة المغوية يي البتد العربية، ص (2)
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النخػب ا بداعيػة ولكن  عاد ياستدرؾ اهمر "وال يقتحػر اهمػر، عمػى الدولػة، بػؿ يمتػد إلػى 

 .(1)والعممية والثقايية واالقتحادية والسياسية"

وهذا يقود إلى التساؤؿ: "هؿ تتحمؿ النخبة المثقفػة مسػؤولية إحػتح القاعػدة ال ػعبية عمػى 

جميػػػط مسػػػتوياتها وتكػػػويف وعػػػي مجتمعػػػي كفيػػػؿ باستحػػػدار قػػػرار سياسػػػي يػػػوقي يسػػػاير تطمعػػػات 

رار سياسػػػي يػػػوقي حػػػاـر وايػػػر متػػػردد يمػػػـز النخػػػب اهمػػػةل أـ نسػػػمؾ سػػػبيؿ التنػػػادي  حػػػدار قػػػ

والمؤسسػػات واهيػػراد بتنظػػيـ عناحػػرها والقيػػاـ بػػدورها المنػػوط بهػػا، يػػي تهيئػػة المجتمػػط لتعتػػزاز 

 .(2)بمغت  والتمكيف لها"

ومػػط أف الفاسػػي الفهػػري ضػػرب مػػثًت عمػػى الفتػػرة الذهبيػػة لتػػاريخ المغػػة العربيػػة الممتػػدة بػػيف 

عهػػد هػاروف الر ػػيد عمػػى الخحػوص(، ومنتحػػؼ القػرف الثالػػث الهجػػري، منتحػؼ القػػرف الثػاني )

يي عهد الخميفة المأموف عمػى الخحػوص، وتأسػيس بيػت الحكمػة، وقامػت الترجمػات، وُأحضػرت 

النسخ مف أمهات الكتب ا اريقية، مف أعماؿ أيتطوف وأرسطو وأبقراط، وأوقميدس، وبطميموس، 

عمى الخمفا  وال عمى العمما  والمتػرجميف الرسػمييف وحسػب، إلخ، ولكف هذا العمؿ لـ يكف متوقفًا 

 إذف هذا العمؿ مف كاف مهتمًا ب  كذلؾل

بػػػؿ تحػػػوؿ إلػػػى مجهػػػود جمػػػاعي لممجتمػػػط العباسػػػي، تدعمػػػ  النخبػػػة السياسػػػية والمجتمعيػػػة، 

 .(3)واهمرا  والتجار وأححاب الماؿ والعسكر"

                                                 

 .7د العربية، صالفهري، السياسة المغوية يي البت (1)
 ريؼ، عبدالحفيط، وعامر، سعيد، حنيط الدكتور عبدالقادر الفاسي الفهػري يػي كتابػ : السياسػة المغويػة يػي  (2)

 .125، ص2017، مارس 39البتد العربية، مجمة الممارسات المغوية، العدد 
مػة، عمػي ابػف إبػراهيـ، النقػؿ   وينظػر النم234–232ينظر: الفهري، السياسػة المغويػة يػي الػبتد العربيػة، ص (3)

 .98–95ـ، ص2006-هػ1427، الرياض، 3والترجمة يي الحضارة ا ستمية، مكتبة الممؾ يهد الوطنية، ط
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ة العربيػة يػي موطنهػا، وال يػؤثر لػو لػـ يهذا التمكيف وهذا الن ر الواسط لـ يكف ليححػؿ لمغػ

تكف النخبة المثقفة الواعية والمخمحة قد بذلت مف الجهد والتضحية ما ال يجد ا نساف ل  مثػيًت. 

 يحنعت لمعربية بيئة انتع ت يي  انتعا ًا لـ يكف القرار السياسي يي  إال داعمًا وم جعًا وراعيًا.

جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػط القاعػػدة الجماهيريػػة لموحػػوؿ  وعميػ  يػػرل أهميػػة سػػير العمميػػة السياسػػية

اهستاذ الفهري يي كتابػ   السياسية لحال  العربية مف هيضؿ نتيجة مرجوة، "وال  ؾ أف المرايعة

هذا  رعية لقضية عادلة، وأظهر ييها القدرة عمى الت خيص الدقيؽ، واالقتراح العممي قدرًا كبيػرًا  

مػدادها بمػا أمكػف مػف ولكف تماـ الحكمة يي احتياط الدي حاطت  بجميط متبسات القضية، واج اع، واج

ف مػػف ضػػمانات إنجػػاح قضػػية العربيػػة   –إضػػاية إلػػى المرايعػػات السياسػػية  –ضػػمانات النجػػاح، واج

بايتقػاد هػذا السػند، يفقػد القػرار السياسػي  واقػط والمسػتويات، إذمأف تريد بػدعـ قاعػدي واٍع متعػدد ال

 .(1)يعاليت  وجدواو"

، وينظر ال فاسي الفهري إلى المغة باست راؼ وأمؿ هْف تكػوف المغػة العربيػة يػي أعمػى الهػـر

وهذا ما ساق  مف تبنؤات "ارادوؿ بأف العربية ستتحوؿ إلى موقط لغة كبػرل، إلػى جانػب الحػينية 

 .(2)اُهردية وا سبانية وا نكميزية" –والهندية 

مػػط هػػذا اهمػػؿ،  سػػؽقػػارئ عنوانػػًا ال يتولكنػػ  أورد بعػػد هػػذو المعمومػػات التػػي يتفػػا ؿ بهػػا ال

وكأنػػ  يعطػػي لمقػػارئ حػػورة ال يقبمهػػا الفاسػػي الفهػػري نفسػػ ، وقػػد يتػػوهـ القػػارئ  ػػيئًا بسػػبب هػػذا 

وعنػػدما يقػػرأ الواحػػد ويػػرل مػػا تطمعنػػا عميػػ  أقػػتـ الغػػرب  (3)العنػػواف )هػػؿ المغػػة الفحػػيحة مهػػددةل(

                                                 

 ريؼ، عبدالحفيط، وعامر، سعيد، حنيط الدكتور عبدالقادر الفاسي الفهػري يػي كتابػ : السياسػة المغويػة يػي  (1)
 .125البتد العربية، ص

 .75–74سة المغوية يي البتد العربية، صالفهري، السيا (2)
ينظػػػر:  ػػػريؼ، عبػػػدالحفيظ، وعػػػامر، سػػػعيد، حػػػنيط الػػػدكتور عبػػػدالقادر الفاسػػػي الفهػػػري يػػػي كتابػػػ  السياسػػػة  (3)

 .123المغوية يي البتد العربية، ص
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و كػػاف الموضػػوع بعػػد هػػذا الخبػػر يتنػػاوؿ أنفسػػهـ أمثػػاؿ اػػرادوؿ ين ػػرح حػػدرو لهػػذا الخبػػر، لكػػف لػػ

 جوانب ريط مستول المغة العربية، وطرؽ جعمها لغة عالمية لكاف هذا أيضؿ يي ظني.

ومما استوقفني أف الفاسػي الفهػري أورد نمػاذج لتجػارب لغويػة ناجحػة لمغػات أجنبيػة بفضػؿ 

هػػػا الػػػدوؿ العربيػػػة(، السياسػػػات المغويػػػة لتمػػػؾ الػػػدوؿ، أوردهػػػا يػػػي سياسػػػة االقتػػػدا  بهػػػا )لتقتػػػدي ب

ولى أف يورد معها نجاحػات عربيػة، ولػو اهوالمتحظ أن  أورد معها نماذج  خفاقات عربية وكاف 

 كانت نجاحات بسيطة، مثؿ نجاح التعريب يي سوريا والعراؽ.

، كانػػػت معظػػػـ آرائػػػ  مبنيػػػة يػػػي هػػػاوحمم نػػػاقش اهوضػػػاع فويمحػػػظ أف الفاسػػػي الفهػػػري، حػػػي

ي عمػػى الوضػػط القػػائـ يػػي المغػػرب، مػػط عممػػي أف الم ػػهد المغربػػي لػػ  السياسػػة والتخطػػيط المغػػو 

سػمط الضػو   يمػو ،والمهػدد ييػ  وضػط العربيػة الخطيػر، عتوة عمػى ن خحوحية عندو كون  موط

أكثر عمى باقي اهقطار العربية ختؿ دراسات  وأخص بالذكر بػتد ال ػاـ، و ػب  الجزيػرة العربيػة، 

وسػػػائؿ ا عػػػتـ، ووجػػػود مؤ ػػػر خطػػػر النت ػػػار المغػػػة  حى يػػػيرًا لتغػػػوؿ العاميػػػة عمػػػى الفحػػػنظػػػ

 ا نجميزية عمى حساب العربية الدارجة والفححى حتى يي الحياة اليومّية.

 التعددية المغوية3

، يقػػػػط غػػػػات اهجنبيػػػػة لمغػػػػة العربيػػػػةميػػػػي خضػػػـػ هيجػػػػاف أمػػػػواج التعدديػػػػة المغويػػػػة، أو مزاحمػػػػة ال

أمػا إذا ُحػدموا بمعارضػة ال  ،وحػدهاوا هػذو الم ػكتت هـ، هػذا إف واجهػمػر رة مػف أالمخططوف يػي حْيػ

يمكف ردها وال اختراقها مف أححاب التموث السياسي يجد نفس  أماـ يّكػيف، قػد يكػوف الخػروج مػف هػذا 

 عسيرًا. المأزؽ

: "بػيف المفارقػػة العمميػة والتمػػوث السياسػي يجػػد المخطػط نفسػػ  أمػػاـ (كػػالفي)ويػي هػػذا يقػوؿ 

العمػـ والعػالـ، بػيف الػديني والػدنيوي  يػت تخطػيط مػف دوف المسػانييف، وعمػى المواجهة اهبديػة بػيف 
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هؤال  أف يفاوضوا دائمًا السمطة السياسػية التػي نػادرًا مػا تكػوف عمميػة اههػداؼ، بػؿ إف عمػيهـ أف 

يفاوضػػػوا أنفسػػػهـ ليختػػػاروا بػػػيف قناعػػػاتهـ العمميػػػة ومػػػواقفهـ اهيدلوجيػػػة.... )و( يػػػي ايػػػاب رقابػػػة 

عمػػى السياسػػة المغويػػة يػػإف هنػػاؾ خطػػرًا يػػي أف تحػػب  هػػذو السياسػػة  ػػكًت حػػديثًا مػػف ديمقراطيػػة 

 .(1)أ كاؿ ما سّميناو ييما مضى بايتراس المغات"

مػف السياسػػييف  ايرنسػػا ومعاونيهػيػااليتراس موجػػود ومنت ػر يػي الػػدوؿ المغربيػة مػف  ،وعميػ 

يػػر عمنيػػة لتكػػوف المغػػة الفرنسػػية الػػذيف يعطمػػوف مسػػيرة المغػػة العربيػػة وينفػػذوف مخططػػات عمنيػػة وا

 هي لغة العمـ والدراسة مف الّروض إلى التعميـ العالي.

والفاسػػػي الفهػػػري يػػػرل "أف الوضػػػط يػػػي المغػػػرب العربػػػي أكثػػػر ظممػػػًا لممػػػواطف، لكػػػوف المغػػػة 

الفرنسية ليست المغة العالمية، أو لغة الفرص اهولى عالميًا، حتى تعوض ا نكميزية والعربيػة يػي 

ف، وممػػا يفػػاقـ هػػذا الوضػػط أف التنوعػػات المغويػػة الوطنيػػة اهخػػرل )مثػػؿ اهمازيغيػػة يػػي نفػػس اآل

 نفسػػ  ال ػػي حػػدتها، بػػؿ لمحاولػػة تفكيكهػػا. و المغػػرب( ال توظػػؼ إيجابيػػًا لػػدعـ الهويػػة الوطنيػػة وو 

ي ػػة التػػي هػػي جػػز  ال يتجػػزأ مػػف السػػجؿ المغػػوي المتكامػػؿ والمتماسػػؾ بتنوعاتػػ ، وال  يقػػاؿ عػػف العام 

 .(2)نبغي أف تستعمؿ  زاحة العربية الفحيحة، أو دعـ الفرنكويونية الضيقة ضد العروبة"ي

 بما أف هذا هو الواقط ويراو الفاسي الفهري، يمماذا المناداة بثتثية لغويةل

أيف االتزافل ومزاحمة الفرنسية واقٌط عمى المغة العربية، والمغة العربية ليسػت لغػة سػيادة وال 

يػرص كػذلؾ، وبمػا أف المغػة المهيمنػة يػي المن ػورات والمجػتت والمػؤتمرات العمميػة  هوية وال لغة

                                                 

دوف أف يقوؿ المترجـ: حمزة، حسف، "يعني المؤلؼ بايتراس المغات أف تفػرض لغػة االبػة مػف المغػات يرضػًا  (1)
يْكػػب  جماحهػػا كػػاب  طالمػػا ظمػػت الظػػروؼ السياسػػية واالقتحػػادية التػػي أدت إلػػى والدتهػػا مؤاتيػػة لهػػا، يتتحػػوؿ 

 المغة المغموبة إلى يريسة تبتمعها المغة الغالبة، أي إلى مجرد لهجة، أو إلى لغة مف المستول اهدنى".
 .339كالفي، لويس، حرب المغات والسياسات المغوية، ص

 .201–200هري، عبدالقادر، السياسة المغوية يي البتد العربية، صالف (2)
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ذات المرجعيػػػة، ولغػػػة اهعمػػػاؿ واالقتحػػػاد بامتيػػػاز هػػػي ا نجميزيػػػة، وكثيػػػر مػػػف المغاربػػػة حػػػاروا 

يتجهػػوف لتعممهػػا يػػي المراكػػز وأخػػذ دورات  تقانهػػا، لمػػاذا يتبنػػى هػػذو الثتثيػػة المغويػػة يػػي التعمػػيـ 

 مي والعالي، مط أف لها كمفة اقتحادية عاليةلالتأهي

وتبّنػػي المغػػة الفرنسػػية يػػي التعمػػيـ، إنمػػا هػػو حػػادر مػػف سػػيادة وتبعيػػة لممسػػتعمر، وهػػذا مػػف 

لفرنسية وهذا الحاحػؿ هنػاؾ جّرا  ايتراس المغات، والتبادؿ االقتحادي يي هذا ل  أثرو يي يرض ا

 مب المواد.لمغة الفرنسية مكاف المغة العربية يي أاإحتؿ 

ذا كػػػاف الفاسػػػي الفهػػػري ينػػػادي بحاجػػػة المجتمػػػط إلػػػى إقػػػرار تػػػوازف تعػػػددي، ويػػػؽ اختيػػػار  واج

 االتحاد اهوروبي وحفة الثتثية المغوية المحددة كما يأتي:

 )أ( المغة الوطنية أو الرسمية.

 )ب( المغة العالمية والبيئية: ا نجميزية.

 .(1)تعّمـ)ج( لغة ثالثة متروكة لتختيار ال خحي لمم

بػؽ يػي المرحمػة اهساسػية، طُ إلى ت ػويش لفكػر المػتعمـ إذا  يي ظني أف هذا اهمر سيؤدي

بؿ قؿ يي المرحمة التأهيمية أيضًا، يفي المرحمة اهساسية وكػذلؾ التأهيميػة ال ُبػد  مػف تثبيػت المغػة 

 العربية يي ذهف المتعمـ وتمكين  مف لغت .

سػػػوا  يػػػي أخػػػرل عمػػى الطالػػػب، هػػؿ كػػػؿ الطمبػػة وهنػػاؾ أمػػػر آخػػر يػػػي قضػػية إدخػػػاؿ لغػػة 

 مػف المغػة ابتػداً ، أرل فتمكنػو موهؿ كؿ الطمبة  لالتما ي مط تعمـ لغة أخرل ايستطيعو لمستول ال

عػدة بعض الطمبة قد انتهوا مف المرحمة اهساسية وال يعريوف الحروؼ العربية، وهنػاؾ أسػباب  أف

                                                 

 .43، ص39الفهري، مقاؿ: ثتثية لغات اهلفية الثالثة يي المدرسة المغربية، ص ينظر: (1)
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واقػػط بإدخػػاؿ لغػػة أخػػرل إال بعػػد إحػػتح  ادللػػذلؾ ولػػيس الموقػػط محػػؿ لػػذكرها ونقا ػػها. يػػت ينػػ

 الطتب يي تعمـ لغتهـ، وبعد ترسيخ المغة اهولى.

كمػػا حػػدد هػػذا العمػػر  –هػػؿ يجػػب عمػػى جميػػط الطمبػػة بعػػد سػػف العا ػػرة أو الثػػاني ع ػػر ثػػـ 

 أف يتعمموا لغة أجنبية أخرلل –الفاسي الفهري 

 يحؿ الطػتب إلػى قسػميف: قسػـٍ يراػب ، ييتـئ وذكا أرل أف يتـ هذا التعمـ ويؽ قدرة المتعمـ

، يُيػدخؿ لػ  المغػة اهخػرل، والقسػـ الثػاني يعػاني مػف ضػعؼ هػاتعممول  قػدرة عمػى  ـ اهجنبيةيي تعم

يي تعمم  المغة العربية، يفي الوقت الذي يتعمـ الراابوف بتعمـ لغة أخػرل، ُيمك ػف لهػؤال  لغػتهـ، دوف 

 ال ينفعهـ. مط ضعفهـ، وبذلؾ ال يهدروف وقتهـ ييماإكراو لهـ يي تعمـ  ي  ال يستفيدوف من  

دورات خاحة يي المغتيف المتيف اقترحهما الفاسػي الفهػري يػـو  ُدّرس المتميزوف وأعطواولو 

 ا ومخططاتهػاا جازة الرسمية مط حوايز تقدـ لهـ لكاف هذا أيضؿ كمػا تفعػؿ أسػتراليا يػي سياسػته

 لمغات أخرل.

ضػػػية لغػػػة التػػػدريس بالمدرسػػػة المغربيػػػة، جعمػػػت العػػػدد مػػػف و"إف الحسػػػـ يػػػي هػػػذو القضػػػية ق

الفعاليات السياسية والتربوية والحقوقية والمغوية، تفت  نقا ًا واسعًا وحادًا  أدل إلى ت كيؿ أقطػاب 

 متناقضة ومتعارضة" وألخحها.

لغػػة لتػػدريس المػػواد بالمدرسػػة عمػػى أنهػػا تػػدعو إلػػى ضػػرورة اعتمػػاد الدارجػػة  مجموعىىة أولىىى3 -

 بية.المغر 

تعػػد المغػػة العربيػػة الفحػػحى لغػػة التػػدريس التػػي يجػػب اعتمادهػػا يػػي تعمػػيـ  مجموعىىة ثانيىىة3 -

وتعمـ المواد  هف المغة العربية لغة عالمية لها تراكيبها وحريها وقواعدها  يي حيف الدارجػة 

 ال نحو وال حرؼ وال قواعد لها.
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لتػدريس المػػواد المقػررة بالمدرسػػة لغػات عمػى أنهػػا تػرل المجػػو  إلػى لغػات أجنبيػػة  مجموعىة ثالثىىة3 -

 المغربية.

تراػػب يػػي أف تبقػػي أمػػر لغػػة تعمػػيـ المػػواد عمػػى مػػا هػػو عميػػ ، كػػؿ مػػدرس  مجموعىىة أخىىر  -

 .(1)يستخدـ المغة التي يرل نفس  يتقنها"

 ما الحؿ يي هذا اهمرل

إال   لغػػة لمتعمػػيـ ت يمكػػف أف تحػػبيػػلغػػة تعمػػيـ، أمػػا المغػػة العربيػػة الدارجػػة  ال يمكػف اعتمػػاد

رسميًا يي ا دارة واالقتحاد وا بداع وا عتـ وداخؿ المؤسسات، حينها يكوف اهمؿ  مدتاعتُ  إذا

واسػػعًا وممتػػدًا لتمكػػيف المغػػة العربيػػة لغػػة لمتػػدريس يػػي المػػدارس المغربيػػة، أمػػا مػػف يػػدعو لتػػدريس 

لتمكػػػيف المغػػػة المغػػػة الفرنسػػػية ي نهػػػا لغػػػة االقتحػػػاد والتعامػػػؿ يػػػي المؤسسػػػات، لػػػذا عنػػػدما ُيػػػدعى 

العربيػػة ُيعػػارض اهمػػر بػػأمر العمػػؿ والتعامػػؿ واالقتحػػاد، يمػػف أجػػؿ هػػذا اهمػػر يػػدعو مػػف يػػدعو 

ذا أردت االسػتماع أكثػر يهنػاؾ مػف  لتعميـ المغة الفرنسية إلى جانب المغػة العربيػة يػي المػدارس، واج

يحػػطدـ بػػتعمـ يػػرل إدخػػاؿ لغػػة العولمػػة وهػػي ا نجميزيػػة، يمػػا هػػو حػػاؿ الطالػػب المغربػػي عنػػدما 

وتكػػوف لػػ  القػػدرة عمػػى ذلػػؾل أـ  هػػذا اهمػػرهػػؿ سػػيحتمؿ يتعمػػـ لغتػػ ، زيػػادة عمػػى لغتػػيف أجنبيتػػيف 

يكػػوف هػػذا اهمػػر اختياريػػًا بعػػد المرحمػػة الثانويػػةل أـ يخحػػص لهػػذا الػػتعمـ اهذكيػػا  مػػف كػػؿ حػػّؼ 

  مدرسي لُيحنط مف المجتمط مف يتفوؽ عمميًا وثقاييًال

 تهد عميها يي تمكيف لغتها.أما الفئات اهخرل يُيج

                                                 

 .267الجابري، عبدالمطيؼ، مقاؿ: لغة التدريس بالمدرسة المغربية بيف الموجود والمن ور، ص (1)
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وال  التعمػػيـأمػػا أف يتػػرؾ اهمػػر لرابػػة المػػدرس، يهػػذا ُيحػػدث التباسػػًا يػػي الفهػػـ، وت ػػتتًا يػػي 

وأرل أيضػػًا أف تػػدر س المغػػات اهجنبيػػة لمػػراابيف  ُيحػػدث تطػػورًا وال تنميػػة يػػي الكفايػػات اهساسػػية.

 لمسايرة التقدـ العممي.والمهتميف مف الطمبة أو المتفوقيف منهـ يهذا أجدل وأجدر 

، وضط التعميـ يي المناطؽ القروية، ياهبنا  االبًا مػا إليها باوتاالنومف اهمور التي ينبغي 

مضػػػاميف المنػػػاهح الدراسػػػية االلتفػػػات إلػػػى يسػػػاعدوف آبػػػا هـ يػػػي العمػػػؿ يػػػي الزراعػػػة، وال ُبػػػّد مػػػف 

والمدينػػػة، وهػػػؤال  ال  بالنسػػػبة لهػػػـ، يقػػػد يحتػػػاجوف إلػػػى منػػػاهح تختمػػػؼ عػػػف منػػػاهح أهػػػؿ الحضػػػر

يحتاجوف  دخاؿ لغة أجنبية حتى بعد سػف العا ػرة إال مػف كػاف متفوقػًا مػنهـ، يهنػاؾ سػبؿ لتعمػيـ 

هؤال  لغة ُأخرل، مط أنني أرل تمكيف الطمبة كمهـ لمغتهـ العربية إلى نهايػة التعمػيـ الثػانوي، ويػي 

أما إدخاؿ ا نجميزيػة والفرنسػية يمػف الجامعات تكوف المغة اهساسية لمتعمـ هي العربية الفححى و 

 .كاية التخححات ييباب زيادة الثقاية وليست 

أما مواطف الضعؼ يي طبيعة ونوعية العمؿ التربوي يي اهوساط القروية يػيمكف تمخيحػ  

 يي ما يأتي:

 %(.33. النقص الحاحؿ يي المدارس الموجودة بالدواوير، إذ ال تتعدل )1"

 لممدارس المتويرة. . اياب البنية التحتية2

 . الخمؿ الحاحؿ يي البنية التربوية )عدـ توير بعض اهستؾ التعميمية(.3

. عدـ مت مة التنظيـ المدرسي كالتوقيت، واسػتعماؿ الػزمف والعطػؿ، وخحوحػيات اهوسػاط 4

ع القروية، مما ينتح عن  بروز ظواهر تربوية سمبية )كالعزوؼ عػف التمػدرس، و/أو االنقطػا

 .(1)لخ("إدرس، والرسوب المتكرر، عف التم

                                                 

 .358، ص1ؿ: أسئمة المغة بالمغرب: لسانيات، تخطيط، معرية، وتربية، جاليمتحي، أمينة، مقا (1)
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ومػػف اهمػػور التػػي لػػـ يتطػػرؽ الفاسػػي الفهػػري لػػذكرها "تيسػػير المغػػة لػػبعض ذوي الحاجػػات 

ل ػػػبكة العنكبوتيػػػة وتطػػػور وسػػػائؿ االتحػػػاؿ، اهػػػذا مهػػػـ جػػػدًا، خحوحػػػًا مػػػط انت ػػػار الخاحػػػة" و 

غػػة عػػف طريػػؽ يبعضػػهـ يتواحػػموف عػػف طريػػؽ الكتابػػة، وقػػد اسػػتدؿ الفاسػػي الفهػػري عمػػى حيػػاة الم

الكتابػػػة عمػػػى ال ػػػبكة العنكبوتيػػػة، يهػػػذو الفئػػػة ال ُبػػػد  مػػػف احتوائهػػػا وعمػػػؿ مراكػػػز وبػػػرامح ودورات 

 لتعميمهـ وبث روح االنتما  لمغة العربية يي نفوسهـ.

وهذا حػديؽ لػي عنػدو ضػعؼ  ػديد يػي السػمط، عنػدما أراد االلتحػاؽ بػدورة  ػرعية وييهػا تعمػيـ 

ي ال أيهـػ كثيػرًا: هنػ  ال يوجػد مػف ي ػرح الكػتـ بمغػة ا  ػارة يهػذو الفئػة لهػا النحو لممبتدئيف، قاؿ: "إنن

دماجها يي المجتمط ال انى عن  وقد يبدعوف أكثر ممف هـ يي ستمة مما ابتُموا ب .  خحوحيتها، واج

 في مجال االصطالح3

ث يقوؿ الفاسي الفهػري: "لقػد تمّيػز منهجنػا بػالجرأة الضػرورية يػي وضػط المحػطمحات، حيػ

لػػـ نتبػػط طرقػػًا مألويػػة يػػي إيجػػاد اهلفػػاظ المطموبػػة، لػػـ نػػركف دومػػًا إلػػى ال ػػيوع مػػثًت، مػػط أنػػ  مبػػدأ 

مسػػتحب يػػي المجػػاؿ  هف هنػػاؾ ألفاظػػًا  ػػائعة ال تفػػي بػػالمراد  وهننػػا توخينػػا النسػػقية يػػي وضػػط 

كثيػػرًا مػػف  المقػػابتت، التػػي تتعػػارض ومبػػدأ ال ػػيوع. لجأنػػا إلػػى كثيػػر مػػف المولّػػدات الجديػػدة، هف

 .(1)المحطمحات الغربية لـ يسبؽ أف ُنِقمْت إلى العربية، وقد انفردنا بذلؾ يي كثير مف اهحياف"

بما أف اهنساؽ الحوتية، واهنساؽ الحريية تختمؼ مف لغة إلػى لغػة، والحػرؼ يػي المغػة 

لمقػابتتل العربية اير َسْمَسمي، يممػاذا ححػؿ هػذا الحػرص مػف اتخػاذ النسػقية منهجػًا يػي وضػط ا

                                                 

 .7الفهري، معجـ المحطمحات المسانية، ص (1)
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وهػػو القائػػؿ: "نحػػف راعػػوف بػػأف هػػذا المجهػػود يحتػػاج إلػػى إعػػادة بنػػا  وتحػػويب باسػػتمرار، إلػػى أف 

 .(1)يثبت من  ما يثبت عند أهؿ الحنعة واالختحاص، ويذبؿ ما يذبؿ مف المفردات يينزاح"

"وقد تفرد يػي بعػض ألفاظػ  المحػطمحية التػي اسػتخدمها حتػى بػدت كأنهػا اامضػة، نحػو: 

الحػػفي والمركػب الوحػػفي، ونحػو اسػػتخدام  )كاسػػعة( يػي الوقػػت الػذي اسػػتخدـ )الحقػػة( المركػب 

وهما بمعنى واحد، اهمر الذي يسبب إرباكًا لدل القارئ هن  يظنهما متغايريف يي المعنى، ومثمػ  

، Flexional"(2)"أو الحُّريي  "Derivational Morphology"محطم  الحرؼ اال تقاقي 

ألفػاظ جذاذيػة، تمفحػؿ، ُمَبْنػَيف، ممػا يػديط القػارئ لمعػودة  عماؿاحد، ونحو اسػتا عندو بمعنى و وهم

 .(3)إلى سياقها النحي لمعرية مقحودو منها"

مػػا ييػػ  الغرابػػة،  عماؿالمنت ػػر والمعػػروؼ أيضػػؿ مػػف اسػػتاالحػػطتح  عماؿاسػػت أف ويػػي ظنػػي

 توضي  أنهما بمعنى واحد.هما معًا مط العمالممفهـو يغني عف اآلخر، أو استلفظ واحد ل عماؿواست

ومػػف اهمػػور التػػي عم مهػػا عمػػى وضػػط المحػػطم  مػػف حيػػث الكيػػؼ "أف أهػػـ مػػا يتسػػـ بػػ  

وضػػط المحػػطم  هػػو طابعػػ  العفػػوي، وهػػي عفويػػة ال تقتػػرف بمبػػادئ منهجيػػة دقيقػػة، وال بػػاكتراث 

 .(4)باهبعاد النظرية لمم كؿ المحطمحي"

لى "إف وحؼ نقؿ المحطم  بالعفوي يحتاج إلى تحد يد مفهوـ )العفوية( مف جهة أولى، واج

لى تعييف المحادر المعجمية مف جهة ثالثة، إف ثمة منهجًا  تعييف الفترة الزمنية مف جهة ثانية، واج

محػػددًا عنػػد جػػػؿ المعػػاجـ المسػػانية النظريػػػة والتطبيقيػػة، وهػػػو مػػنهح مسػػتمد مػػػف كػػؿ اهطروحػػػات 

                                                 

 .8الفهري، معجـ المحطمحات المسانية، ص (1)
 .93، ص1الفهري، المسانيات والمغة العربية، ج (2)
، مػػػارس 25ي، مجمػػػة التواحػػػؿ، عػػػدد بسػػػندي، خالػػػد بػػػف عبػػػدالكريـ، المحػػػطم  المسػػػاني عنػػػد الفاسػػػي الفهػػػر  (3)

 .41، ص2010
 .224، ص2الفهري، المسانيات والمغة العربية، ج (4)
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ػػؿ مػػف النظريػػة حػػوؿ كيفيػػة سػػبؾ المحػػطم  العممػػي، النابعػػة  مػػف المجػػامط المغويػػة العربيػػة، ُيتوح 

ذلؾ إلى أّف إضفا  حفة )الت تت(  هنػ  أدؽ بكثيػر مػف حػفة )العفويػة( التػي تػوحي ب ػي  مػف 

 .(1)االنطباعية اير الممنهجة يي التحدي لممقابتت العربية هي محطم  لساني أجنبي"

ؿ المغػػػوييف العػػػرب مػػػط أنػػػ  اعتمػػػد يػػػي اسػػػتختص المػػػواد المعجميػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف أعمػػػا

المحدثيف، وييما يخص اهعماؿ المعجمية اعتمد عمى مجموعة مف المحػطمحات العمميػة والفنيػة 

لمجمػػػط المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاهرة، والمحػػػطمحات المغويػػػة الحديثػػػة يػػػي المغػػػة العربيػػػة لمحمػػػد ر ػػػاد 

يػة يػي المغػة (، ومعجـ المحػطمحات العرب1977، 14الحمزاوي )حوليات الجامعة التونسية، عدد 

. ومػط جهػود المجػامط المغويػة يػي (2)واآلداب، لمجدي وهبة وكامؿ المهنػدس، ومعػاجـ ايػر لغويػة

قضػػػػػػايا االحػػػػػػطتح والتػػػػػػأليؼ ييهػػػػػػا، إال أف الفاسػػػػػػي الفهػػػػػػري يقػػػػػػوؿ يػػػػػػي مقدمػػػػػػة كتابػػػػػػ  معجػػػػػػـ 

 المحػػطمحات المسػػانية: "لقػػد اطمعنػػا عمػػى أبحػػاث كثيػػرة يػػي المسػػانيات ومعاجمهػػا، بمغػػات متعػػددة،

بما ييها المغة العربية، وال نسرد هنا إال بعضًا منها، ولـ نسػاير كثيػرًا منهػا يػي ألفاظػ ، وال سػايرنا 

ما ورد يي المعجـ الموحد لمكتب تنسػيؽ التعريػب عمػى الخحػوص، هنػ  لػـ يػِؼ بمػا نحتػاج إليػ  

 .(3)كمًّا أو نوًعا"

منهجيتػ  "يػي التوليػد المعجمػي ويعيب إبراهيـ بف مراد عمى مجمػط القػاهرة لمغػة العربيػة أف 

راػـ انقضػا  أكثػر مػف سػتيف سػنة عمػى إن ػائ   –عامة ويي التوليد المحطمحي خاحة مػا زالػت 

ايػػر تامػػة. وهػػذا داؿح يػػي نظرنػػا عمػػى أف المجمػػط لػػـ ينظػػر إلػػى المسػػألة نظػػرة  ػػمولية معّمقػػة  –

 .(4)إليهامستويية لمختمؼ أبعادها وجوانبها، بؿ إن  كاف وما زاؿ يجزئ النظر 

                                                 

 .35بسندي، خالد بف عبدالكريـ، المحطم  المساني عند الفاسي الفهري، ص (1)
 .239، ص2ينظر: الفهري، المسانيات والمغة العربية، ج (2)
 .8الفهري، معجـ المحطمحات المسانية، ص (3)
 .57ابف مراد، إبراهيـ، مسائؿ يي المعجـ، ص (4)
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المختحػػػيف، تحتػػػاج إلػػػى إعػػػادة  اجـ المغويػػػة التػػػي ُأحػػدرت مػػػفيهػػؿ مكتػػػب التنسػػػيؽ والمعػػػ

 تدقيؽل يت ُبّد مف التمحيص، والك ؼ والتوضي  ييما قد ُن ر، لماذا ال يفي يي مجال  وعمم ل

 ومف اهمور التي ُوج   النظر إليها:

 ."allo"ى َبْد مستخدمًا السابقة "استخداـ النحت قميًت نحو: اختزال  كممة بديمة إل

 )بديمة حوتية(. Allophone  َبْد حوتة

 )بديمة حريية(. Allomorph  َبْد َحْرية

حػػػوغ وحػػػدة معجميػػػة جديػػػدة بسػػػيطة مػػػف وحػػػدتيف بوهػػػذا النػػػوع مػػػف التوليػػػد "بالنحػػػت: أي 

فػاظ المغػة بسيطتيف أو أكثر، ولػـ يكػف لمنحػت يػي العربيػة يػي القػديـ  ػأف يػذكر، يإنػ  ينػدر يػي أل

العامػػة ويكػػاد ينعػػدـ يػػي المحػػطمحات. وقػػد أكسػػب  المحػػدثوف قػػدرة  توليديػػة واعتمػػدوو يػػي وضػػط 

 .(1)المحطمحات، وخاحة يي الوحدات االسمية"

وعمى هذا، ال داعي لمثؿ هذا التوليد بالنحت، وهذا يختمؼ عف الوحػدات االسػمية الطويمػة 

 التداوؿ. التي تحتاج إلى اختحار أو نحت لمتسهيؿ وكثرة

 وأما حيغة )ُيعالية( لمداللة عمى معوقات الممكات المغوية:

 agrammatism  ُنحائية

 agraphia        ُكتابّية

 alexia           ُقرائية

ومفهػػـو المحػػطمحات، يهػػؿ  –"يضػػط الفاسػػي الفهػػري مقػػابتت عربيػػة ال تتوايػػؽ ييمػػا أظػػف 

 ة )يعالية( ومفهـو المحطمحاتل!ثمة عتقة داللية بيف مفهـو الحيغة اال تقاقي
                                                 

 .42ابف مراد، إبراهيـ، مسائؿ يي المعجـ، ص (1)
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عمػػػى مفهػػػـو النقػػػيض أو النفػػػي، وتػػػديط هػػػذو الداللػػػة إلػػػى سػػػمب المعريػػػة  (a)تػػػدؿ البادئػػػة 

النحوية لممحطم  اهوؿ، وحعوبة الكتابػة لممحػطم  الثػاني، وبطػتف المقػدرة القرائيػة لممحػطم  

الػذي يػدؿ عمػى  "dyslexia"الثالث هسباب يسيولوجية )وأعني: العمى(، عمى عكػس محػطم  

 عدـ القدرة عمى القرا ة هسباب بيولوجية حيوية يي الدماغ أو يي المساف.

 agrammatismُحبسة نحوية 

 agraphiaبسة كتابّية حُ 

 alexiaعمًى قرائي 

 dyslexia(1)حبسة قرائية 

وتقػػوؿ زكيػػة السػػائ  عػػف الفاسػػي الفهػػري: "ولعػػؿ أهػػـ خحيحػػة مػػف خحػػائص المحػػطم  

المحػػطم . يالمحػػطم  واٍع وكػػذلؾ واضػػع ، إنػػ  يعمػػؿ كػػؿ وسػػيمة مػػف وسػػائؿ هػػي الػػوعي بوضػػط 

التوليد التي يستعممها. وقد ال يقنط القارئ أحيانػًا. يهػو يعمػؿ النقػؿ بالتعريػب الجزئػي لمحػطمحات 

لتحػػري الدقػػة  "socioliguistique"وسوسػػيو لسػػانيات  "métalangage"هامػػة مثػػؿ: ميتالغػػة 

و هف هػذو المفػردات "تستعحػي ترجمتهػا عػف طريػؽ التركيػب هنهػا وتخفيؼ النطؽ حسب رأي ، أ

أف محػطم  المسػانيات االجتماعيػة منت ػر وأكثػر  مػف راـعمػى الػ، (2)محطمحات مبهمة إلى حػد"

اسػػػتعمااًل مػػػف سوسػػػيو لسػػػانيات، يقػػػد نخالفػػػ  الػػػرأي ييمػػػا يحػػػوا  مػػػف مقابػػػؿ عربػػػي، وقػػػد يبػػػدو 

ولكننا نتفؽ عمى أن  لساني "يتحدر مركز المسؤولية  محطمحنا أكثر طواعّية مما اقترح المؤلؼ،

 .(3)يي التخطيط والتطويط والمواكبة المتعمقة با حتح"

                                                 

 .45بسندي، خالد، المحطم  المساني عند الفاسي الفهري، ص (1)
 .236، ص2الفهري، عبدالقادر، المسانيات والمغة العربية، ج (2)
 .53فاسي الفهري يي تطوير الدراسات المعجمية، صدحماني، زكية السائ ، مساهمة اهستاذ عبدالقادر ال (3)
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التركيػػب، وكممػػا كانػػت العبػػارات خاضػػعة لضػػوابط المغػػة العامػػة يػػي الحػػرؼ، والحػػوت، و 

يػي إخراجػ  ما يحتمؿ الخطػأ، أو مػا قػد يكػوف يػي إن ػائ  كػتـ ييمػا اْجُتِهػد كاف ا نساف مبتعدًا ع

ون ػػرو بػػيف القػػرا  والطػػتب، لػػذلؾ يقػػوؿ الفاسػػي الفهػػري: "وكممػػا خرجنػػا عػػف هػػذو الضػػوابط يقػػط 

الت ػػػكيؾ يػػػي سػػػتمة العبػػػارة. طبعػػػًا، هنػػػاؾ التجػػػّوز والضػػػرورة يػػػي االحػػػطتح ويػػػي اال ػػػتقاؽ، 

غػػة، والتػػأليؼ، والنحػػت مػػثًت( كمػػا يقػػط يػػي المغػػة العامػػة، والضػػرورة تجعمنػػا نخػػرج عػػف ضػػوابط الم

 .(1)ولكننا قد نناقش م روعية هذو الخرجات"

إذف النقاش مط البحث العممي وتبادؿ المعارؼ هذا مما يثمر ويعطي النتػائح الحسػنة، وقػد 

لى أمر دقيؽ لـ يتفط ف ل  مف يعمـ إال بعػد ححػوؿ نقػاش إر النقاش زيادًة يي العمـ، وقد ينب  ويي

مرأي اهحوب، يهذا يجعػؿ العػالـ أو المخػتص يتقبػؿ وتبادؿ لممعمومات، وماداـ الهدؼ الوحوؿ ل

 اختتؼ الرأي، وقد يكوف سببًا لرجوع  عف قوؿ كاف يراو ححيحًا ثـ تبّيف ل  حواب ايرو.

 

                                                 

 .138الفهري، المقارنة والتخطيط يي البحث المساني العربي، ص (1)
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 الخاتمة  

 صمت إلييا3و النتائج التي ت

يػػرل الفاسػػػي الفهػػري أف الخػػػروج مػػف المػػػأزؽ الػػػذي تتعػػرض لػػػ  المغػػة العربيػػػة ال يكػػػوف إال 

رادة مف النخبة ومف المجتمط.بإرادة سياسي  ة قوية واج

كذلؾ ال بد  مف مؤسسة تعتمد البحث العممي والتربوي وتواكب المستجدات يي كؿ المياديف 

 تجمط عمما  العربية وتوحد كممتهـ وتثري أبحاثهـ.

ولتعريب الثقاية العممية، والثقاية المسانية الغربيػة، يقتضػي المجػو  إلػى المحػطم  الخػارجي 

يط طيحاغ وي ّيد إلى جانب المحطم  الداخمي بناً  عمى مقوالت يكرية داخمية، حتى نستبحيث 

 التعبير بألفاظ عربية عما يعب ر عن  بألفاظ أجنبية.

القديـ يي مقابؿ المحطم  الػدخيؿ   االبتعاد عف استعماؿ المحطم  الفهريالفاسي يحبذ و 

دة مػف  ػأن  أف يفسػد عمينػا المفػاهيـ الػواردة لرؤيت  أف توظيؼ المحطم  القػديـ لنقػؿ مفػاهيـ جديػ

 والمفاهيـ المحمية عمى السوا .

كمػػا يؤكػػد الفاسػػي الفهػػري أف المغػػة العربيػػة يمكػػف أف تنمػػو وتػػتمكف يػػي محػػيط متعػػدد، إذا 

تويرت ال روط المواتية، ويمكف أف تتقهقر يي نفس المحيط كذلؾ، يي ظروؼ مغايرة  يالتعدد ال 

 لما ُيعتقد.ينفي التمكف، ختيا 

إنجميػػزي ثتثػي المغػة بمػدخؿ وجػا  معجػـ المحػطمحات المسػانية الػذي أل فػػ  الفاسػي الفهػري 

ومقابػػؿ يرنسػػي وترجمػػة عربيػػة، ودوف تعريػػؼ بالمفػػاهيـ. وهػػو ُيعػػّد ختحػػة تجربػػة لسػػانية طويمػػة 
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يػي انية، وسيساعد القاموس المساني الباحث والطالب عمى يهـ المحطمحات التػي يعسػر يهمهػا 

 أحولها اهجنبية وُيمّكن  مف الكتابة يي المسانيات بمحطم  عربي.

 التوصيات والمقترحات3

 أوحي بعدة أمور: بحثي يي نهاية

ا ، وخطبػػا ، ومدرسػػيف( مػػف أخػػذ مكانهػػا يػػي توجيػػ  فػػة مػػف )كتػػاب، وأدبػػ. تمكػػيف النخبػػة المثق1

الحيػػػػػاة اليوميػػػػػة، الػػػػػوعي لػػػػػدل المجتمعػػػػػات العربيػػػػػة نحػػػػػو إحيػػػػػا  ياعػػػػػؿ لمغػػػػػة الفحػػػػػحى يػػػػػي 

 والمعاحرة.

. استحػػدار القػػوانيف لت ػػديد المراقبػػة عمػػى وسػػائؿ ا عػػتـ وا عتنػػات السػػتخداـ المغػػة العربيػػة 2

 الفححى.

يي  بكات التواحؿ االجتماعي، وذلؾ مف خػتؿ تطػوير  هاوتسهيم . ت جيط استخداـ الفححى3

 برامح التححي  المغوي.

ا ذاعات المدرسػية ُيػذكر مػف ختلػ  المفظػة العاميػة، والمقابػؿ . إقامة برنامح عمى ال ا ات أو 4

 لها مف الفححى وذلؾ إسهامًا لتقريب الفححى هبنائها.

بمػػػا أف عمػػػـو المسػػػانيات بفروعهػػػا المختمفػػػة ال تجػػػد االهتمػػػاـ البػػػال  يػػػي الهياكػػػؿ اهكاديميػػػة و . 5

إحػػػداث مبػػػاٍف خاحػػػة ومراكػػػز البحػػػوث يػػػرل الباحػػػث تطبيػػػؽ رؤيػػػة الفاسػػػي الفهػػػري وايػػػرو يػػػي 

حداث دراسات عميا تعنى بالدراسات المسانية.  لمسانيات، واج

ف  ػممت الدراسػة عمػى 6 . تعريب المػواد العمميػة الجامعيػة، لتكػوف المغػة الغالبػة هػي الفحػحى، واج

 المغة اهجنبية يمف باب الثقاية والمعرية.
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يط المغػػوي، يػػأقترح أف يػػدرس . بمػػا أف الفاسػػي الفهػػري بػػرز يػػي جانػػب السياسػػة المغويػػة والتخطػػ7

 كتاب  السياسة المغوية يي البتد العربية مادة يي الدراسات العميا.

. البد  بإدخاؿ لغة ثانية عمى المغة اهـ، بعػد سػف العا ػرة، وذلػؾ بعػد التأكػد مػف تمكػيف الطفػؿ 8

 مف لغت  اهـ كتابة وقرا ة.

نيات لعمػػؿ دراسػػات أوسػػط يػػي مجػػاؿ وهػػذو دعػػوة لمدارسػػيف والمهتمػػيف بال ػػأف المغػػوي والمسػػا

 خاحة.السياسة المغوية والتخطيط المغوي يي بتد ال اـ والمممكة اهردنية الها مية 

 

 وهلل احلمد من قبل ومن بعد
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The objective of this research is to study his achievement in this field as well as 

in politics, diglossia, bilingualism and idiom. 

The research started with his studies, books and dialogues with him. 

This research depends on descriptive analytical method where his sayings 

mentioned in these fields. He also displayed agreements and disagreements in the 

field with the problems that face the language to find an outlet from this dilemma. 

The study is an attempt to evaluate el-fasi's the additions to the Arab Tongue 

in general. 

It was noticed the great importance of linguists in the absence of an active 

policy, they should point out their scientific beliefs as well as speaking in away that is 

different from the usual linguistic rules to In addition, enable Linguistics in the 

Arabian and Moroccian fields. 

El-Fasi has pioneering efforts in applied linguesitcs. His study in planning 

linguesitcs and in linguist policy has consideration in its field. Furthermore the 

linguist  AL_Fasi Al_Fehri encountered those who dispised Arabic language. So he 

threw light on the position of Arabic language in its environment. 

He revealed the role of the foreign policy and the supported resolutions which 

respons to external prssures or follow them to replace the foreign language in the 

place of Arabic language or even to weaken its position. This is clear in education as 

well as the western calls for using colloquial language instead of the Formal Arabic 

language or to with it. 
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